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GESCHIEDENIS
VAN H E T

VORSTENHUIS VAN MADOERA.
[Vervolg van pag. 310 van deel

60.

XXII.)

Yoorloopige staking der vijandelijkheden.

Kjai

Goeroe Maüja

weder in correspondentie met Ge- .
neraal DE KOCK.
van

Sultan

Groote eischeii

NGABDOEL-CHAMID.

De vijandelijkheden hervat. Generaal VAN GEEN en Commissaris

NAHUIJS

te Jogi/â.

Gene-

raal VAN GEEN'S onderhandelingen met Sultan NGABDOEI,-GHAMID.

Sultan NGABDOEL-CHAMID vaardigde aan al zijne legerhoofden de order u i t , dat de oorlog voorloopig gestaakt was. Zij
die dorpen bezet hadden kregen den last om geen vijandelijklieden
werden.

te plegen,

omdat

er nog onderhandelingen

gevoerd

De Generaal zond n u en dan een brief aan Sultan

INGABDOEI.-CHAMID , en deze wederkeerig aan den Generaal.
Woensdag

den ÏO«1™ Sapar

een paar afgezanten

(12 Sept. 1827) kwamen er

van Kjai

„NGABDOEIIKACHMAN te Soerâkârtâ
XXIV

Goeroe MaDjâ en

Pangeran

m e t brieven aan Luitenant
1

2
Gouverneur-Generaal

DE KOCK en aan den Commissaris- Gene-

raal , die toen te Sâlâtigâ zijn verblijf hield.

De afgezanten

waren 'Hadji ZAKAUIJA en lïadji NCABDOEL-WAHAB.
die aan den Luitenant

Gouverneur-Generaal

dezen dadelijk aangeboden.

De brief,

gerigt was, werd

Des Vrijdags werden de beide af-

gezanten , vergezeld van Sajid CHASAN IDID naar Salatiga gezonden, waar zij den brief aan den Commissaris-Generaal, aanboden.

Nadat

deze hun een brief als antwoord medegegeven

h a d , keerden de gezanten naar hun huis terug.
Te Jogij'â waren al veel lieden gekomen, die zich aan Sultan
SSPOEH

onderwierpen.

De onderhandelingen

over den vrede

hadden geen gevolg, omdat Sultan NGABDOEL-CHAMID bijzijn
onderhandelingen met het Gouvernement al te groote eischen
deed.
Om
vingen
Klaten.

die reden werden de vijandelijkheden nu hervat.

Zij

weer aan in het dorp Poeloeli-batoe, ten noorden van
De

Hollandsche krijgsmagt bestond uit 3 kolonnes,

elk van 1000 man.

De brandals waren ook talrijk.

Na een

strijd van 2 dagen waren veel brandals gesneuveld en gewond,
en de Hollanders hadden ook veel gekwetsten.
dais

Daar de bran-

wel bemerkten, dat zij tegen de magt der Hollanders

niet bestand waren, trok Sultan NGABDOEL-CUAMID van daar
naar 'het westen.
Op Zaturdag den 1 5 * * Uoeloed (6 Oct. 1827) kwam Gêner aal-Majoor

VAN GEEN van Soerakârtà

te Jog g à, geëscor-

teerd door 70 huzaren en 4 trompetters.
Op den daarop volgenden Dingsdag bezocht Generaal-Majoor
VAN GEEN de benteng van Dânàlâjà
Adipati

en Pasargëde.

'Pangeran,

van Madoerâ en zijn broeder vergezelden hem daarbij.

Des Woensdags kwam Kolonel N A U U I J S , die nu den titel
van

Commissaris NAHTJIJS voerde, vergezeld van een zoon van

den

Sultan van Soemènèp,

met

name Pangeran

bij een van zijne Ratoes verwekt,

ANOM N A W A W I .

Pangeran

Adipati

van

Madoerâ en zijn brooder bragten hem in het fort een bezoek.
Commissaris N A I I U I J S hield bijzonder veel van diu beide Fange-

I]

rans omdat hij zeer bevriend was met Z. Hoogheid den Sultan
van Madoerâ.
Op Donderdag aanvaardde Commissaris NAHULÏS liet bestuur
als Resident van Jogyà,
de ingezetenen

en dit verwekte groote blijdschap bij

van Jogyâ,

zoo aanzienlijken

als geringen.

"W' aiit vroeger was Commissaris NAHULTS al Resident van Jogyà,
en daarom
Jogyâ,

hielden

zij veel van hem.

Alle ingezetenen van

aanzienlijken en geringen waren nu zeer in hun schik.

Op Woensdag den 19™ Moeloed (10 October 1827) zond
Generaal-Majoor
tan

VAN GEEN afgezanten met een brief aan Sul-

NGABDOEL CHAMID , waarin hij hem verzocht een dag t e

bepalen voor een te houden bijeenkomst op den berg Gamping.
De namen der afgezanten
Hadji

K A I T L A N , Iladji

Zij werden
en

waren Iladji

ASRA van

NGABDOET, G A N I en Kjai

vergezeld van een Hollander,

een kolonne

gewapenden,

post moest vatten.

die

MOESTAAL.

Luitenant

echter maar

De kommandant

Kolonel EOEST met Kapitein

Soerakartâ,
EOEPS,

van verre

van de kolonne was

KOELMAN en Luitenant

VAN DEE

TAK.

Bij den berg
Sultan

Camping

ontmoetten zij de afgezanten van

NGABDOEL CHAMID , namelijk Toemënggoeng MANGOEN-

piiAwiiiâ, Doellah

NâTâpiiawirâ en Acltadoellah

ABOESANGID,

mei een gevolg van omstreeks 15 m a n , die zich echter op een
afstand van de plaats der ontmoeting hielden.
orde gezeten

waren,

Toen zij naar

gaven zij den brief van den Generaal

(aan de gezanten van den Sultan) en deze namen dien aan,
en lazen h e m , daar de brief maar als een plakaat (of publicatie) ingerigt was.

Toen zij het stuk half gelezen hadden,

en de Hollandsche krijgsmagt zagen, vroegen zij: //wat is de
//reden dat de Hadjis met zooveel troepen k o m e n ? "
Waarop de Hadjis

antwoordden: //dat maakt niets uit : Wij

//staan borg voor hen."
Toen

lieten zij iemand

om terug te trekken.

naar de troepen gaan m e t verzoek

Nadat zij zich teruggetrokken hadden,

en de brief uitgelezen was, zeiden de afgezanten van Sultan
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JSTGABDOEL CHAMID.: '/wij kunnen dezen brief nog niet beant//woorden, en zullen hem aan Sultan NGABDOEE CHAMID aan//bieden.

Op aanstaanden Zaterdag verzoeken wij u bier weer

//te komen."
Daarop ging elk zijn weg.
Zaturdag morgen vertrokken dezeltde afgezanten van Jogyâ
tegelijk met Kapitein
ment troepen.

KOELMAN aan ' t hoofd van een détache-

Om 9 uur gingen de Generaal en de Commissa-

ris ook naar den berg Gampin ff, tegelijk met de beide Madoeresche Pangerans , vergezeld van Raden Toemënggoeng Majoor
Djâjâ-ADiNiNGiiAT en (eenige) Madoeresche Kapiteins
tenants.

en

Lui-

De Holland sehe afgezanten ontmoetten die van Sultan

NGABDOET, CHAMID.

Toon zij den brief (aan den Generaal) ont-

vangen en bij zich gestoken hadden, liepen de afgezanten van
den

Sultan

hard weg, daar zij de Hollandsche troepen onder

de wapens in ' t gelid zagen staan.

De Generaal keerde daarop

m e t alle troepen naar Jogyâ terug.

De vredesonderhandelin-

gen leidden tot geen resultaat.
Op Maandag den 24™ Moeloed (15 October 1827) keerde
Generaal-Majoor

VAN GEEN naar Soerâkartâ terug.

De Sul-

tan van Soemenep vertrok ook van Jogyâ, ten einde naar Soemënep terug te keeren.

Een van zijn zoons, Pangeran AMZAH,

nam hij mede.
61.

Ge vecht en in de omstreken van
Pasarffede'.

Togt naar

Personalia.

Aankomst van nieu-

Samen.

we Pamëkasansche hulptroepen te
•Jogyâ.

Eenige kleine

Hoofden

onderwerpen zich.
Op Dingsdag den 2 5 ^ Moeloed (16 October 1827) verlieten
eenige troepen van Pangeran
nâlâjâ,

NâïtiPEaDjâ de henteng van Dâ-

om het land ten oosten van Pasarffëdé door te gaan

en te onderzoeken.

Zij vochten met de hrandals,

en zetten
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elkander van beide zijden na; maar eindelijk werden de troepen van NaTârctâDjâ vervolgd (en vlugtten deze), daar hunne
gelederen (anders) ingesloten werden.
Den volgenden morgen rukte Pangeran Adipati
met zijn troepen en met luitenant
kolonne,
plaats,

die de benteng van Dânâlâjâ
waar

Pamrgëdé.

MTapuanjä

Kolonel SOLLEWIJN en zijn
bezet had op naar de

de brandah zich bevonden, ten zuidwesten van
De Hollanders staken de woningen van de dorpen

in brand, terwijl de Irandali geen wederstand boden.
Op Donderdag maakte Kolonel
en met

COCHIUS met een kolonne

75 van pieken en 25 van geweren voorziene Madoe-

resche pradjoerih
en de Luitenants

onder Kapitein

Kaden Pandji

ToEMaNëGanâ

Kaden SërairapoEitâ, Kjai SiNGaMAKiTja, Kjai

SixGaMëNGGâiii en SiNGäpä.Ti;a onder kommando van Luitenant
POT, A ND, en met den Soemënèpschen Prins Pangeran
MAD een expeditie naai' Samen,
verblijfplaats

van Toeinënggoeng DjajaNëGaRa,

van de brandah.

Om f! uur ging Kommandant

geleid door huzaren ook naar Samen.
toelkarang

MOHAM-

ten zuiden van de stad , de
een

legerhoofd

N A H U I J S , be-

Bij hun komst te Ban-

werden zij dooi- de brandah van achteren, van de

rechter- en van de linkerzijde beschoten.
nul woordden hun vuur al

De Hollanders be-

voortmarchereude,

vechtende tot aan het dorp Slarong op.

en rukten

al

Zij lieten alle huizen

langs de wegen voortdurend in brand, steken, en legden zeer
veel huizen in asch.

Luitenant

POLAND en de Madoeresche

piekeniers waren daarmede belast, en verbrandden veel dorpen.
Om 8 uur te Samen

komende, vonden zij het huis van

Toemënggopiig SoKiiäxeoäua verlaten.
het en bleven ei' overnachten,
de

brandah

De Hollanders betrokken

's Nachts om 2 uur kwamen

hen aanvallen, en toen ontstond er een gevecht

met geweervuur aan beide zijden.
ken de brandah terug.

Zoo wat één uur later trok-

Omstreeks één uur staken de Hollanders

alle huizen in brand, on om 5 uur vertrokken zij naar Inuigiri,

overal brandstichtende.

bleven zij overnachten.

Ten noorden van de sterkte Plèred

Den volgenden morgen staken zij den
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brand in de huizen aldaar, en om 7 uur verbrandden zij de
huizen op den berg.
Daarop kwam Pangeran Adipati NâïâpRâDjâ, en raadpleegde
met den Kolonel. Niet lang daarna gingen zij uiteen. De
Kolonel ging met zijn krijgsmagt naar de stad, en Pangeran
Adipati MiiriiâDjâ keerde terug naar Dânâlâjâ. Er was maar
één Soemempsche jager gesneuveld. Van de brandals werden
10 gevat en gedood; daaronder was een vrouw van de brandals
met één kind. Het kind werd haar ontrukt en op den grond,
geworpen, daarop werd. de moeder gedood. Het kind. werd
door een soldatenvrouw aangenomen. De vrouwen, die nog
maagden waren, werden genomen door de soldaten die pas
van Holland gekomen waren. Zij forceerden haar met hun
drieën, tot dat zij bloedden en doorstaken haar dan met het
zwaard. Een maagd werd door een soldaat xnn het Soemenepsc/ie Jonkercorys gevonden, eu nadat hij met nog twee anderen
haar geforceerd had, totdat zij bloedde, werd zij door zijn
Luitenant genomen. De Hollanders maakten 60 buffels en
runderen buit.
Op den volgenden Zaturdag keerde Kolonel NAIIUIJS naar
Soeràhartà terug.
Baden Pandji Kapitein Djajaüir-OEiia had voortdurend koorts
en werd daarom van de kolonne van Majoor DE DUDZEELE afgevoerd. Zijn ondergeschikte manschappen werden met de
Madoeresche pradjoerits, die zich te logi/â bevonden, vereenigd,
uitgezonderd 32 jagers met pieken, die bij de kolonne bleven.
Tot Resident van Jogyà werd de Ads.-Resident van Soerâbâjâ, de heer TAN NES benoemd, maar ondergeschikt aan
Commissaris NAHUIJS. Deze was ook bijzonder wel met Pangeran Adipati van Madoerâ, omdat hij zeer bevriend was niet
Z. H. den Sultan van Madoerâ.
Op Zondag den 7™ Rabingoelakir 1755 (28 Oct. 1827)
kwam Pangeran Adipati MANGKOE ADININGKAT van Pamekasan wederom te Jogyà, medenemende 2 kompagnieën met muzikanten. Een van de Kapiteins was een zoon van Pangeran Adi-
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pati zelven,
Kapitein

en

heette Raden

Raden Demang SoEEaNëGaiia.
zijn

Arjâ SOEEjâwiNaTa, de andere

was een bloedverwant van den

broeder

en

de

Pangeran

Sultan,

Adipati

beide andere vorstelijke

en heette

van Madoerâ,
bloedverwanten

maakten hunne opwachting bij Pangeran Adipati van

Pamekasan,

en betoonden hem hunne eerbiedige hulde door zijn voeten te
kussen ; hij

liet echter niet t o e , dat de oudste der

Sëntânâs

hem de voeten kuste, maar gaf hem de hand, tot groot genoegen van Pangeran
andere Sëntânâs.
Pamekasan

Adipati

van Madoerâ,

De terugkomst

zijn broeder en de

van Pangeran

Adipati

van

was een groote geruststelling voor h e n , daar zij

nu hoorden, dat Z. Hoogheid de Sultan,

zijne gemalinnen en

kinderen allen gezond waren.
Maandag den 22™ Ralingoelakir
wierpen

zich

(12 Nov.

4 Rânggâs en 22 Rekels

1827)

onder-

aan Luitenant-Kolon el

Soin.Ewi.iN , die zijn kamp buiten de benteng van Dànàlâjâ had opgeslagen.

Zij smeekten in hun dorpen te mogen blijven tot

geruststelling van de geringe Javanen, eu dit verzoek van de
Rânggâs werd toegestaan.
62.

Commissaris

Generaal

en Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK te Jogi/â.

DU B U S

Zij bezoeken

de bentengs van Dânâlâjâ en Pisangan en keeren naar

Soerâkartâ

terug.
Op Donderdag
reisden
neraal

den 25™ Raiingoelaioal

de Commissaris
DE K O C K ,

Generaal en Luitenant

die te

Kolonel COCHIUS , Pangeran
der Pangeran

Soerâkartâ
Adipati

Nov.

1827)

Gouverneur-Ge-

woonden, naar Jogi/â.

van Madoerâ en zijn broe-

SoEEJa-ADiNiNGitAT vertrokken 's morgens om 3

uur van Logyà naar Pramhanan,
daar in te halen.
banan,

(15

ten einde de Generaals van-

Om 9 uur kwamen de Generaals te Pram-

en wisselden vriendschappelijke groeten met den Ko-

8
lonel

en de beide Rangerons.

Sultan SëpoEH van Logyâ, de

minderjarige Sultan , Ratoe SULTAN en andere kinderen en bloedverwanten

(van den

Sultan)

gingen hun ten westen van de

rivier van Gbwok, met een menigte van pieken en geweren voorziene troepen, in rijtuigen of te paard te gemoet, en hielden
zich gereed in de nieuwe pasanggrahan,

die ten westen van de

rivier van Gbwok was opgerigt (om de hooge personen te ontvangen).

De Generaals hielden bij hun komst in die pasang-

grahan op.

Na beleefde groeten zetten zij zich alten naar rang-

orde neder.

Nadat er t h e e , koffij, wijn en jenever gepresen-

teerd was, vertrokken zij.
nant Gouverneur-Generaal

De Commissaris Generaal en LuiteDE KOCK zaten in denzelfden wagen.

Op hen volgde Sultan SëpoEH met zijn gemalin, Ratoe SULTAN , in één wagen, en daarna de minderjarige Sultan in één
wagen met Commissaris N A H U U S .
zaam voort, de pradjoerits
en achter de rijtuigen.
stonden

de troepen

schaard.

De rijtuigen gingen lang-

van de kraton liepen in rijen voor

Toen zij om 6 uur te Jogyà kwfflnèn,

en haije

ten zuiden

van het fort ge-

I n het oosten, beginnende van den westelijken oever

van de Tjoedi rivier, stonden eerst de SoemenepscAe,
Pamëkasansc/ie

en dan de Madoeresche pradjoerits.

dan de
De Ilol-

landsche soldaten stonden ten westen vau het fort.
Nadat de Generaals gezeten waren, werden ter banner eere
met

donderend

geschut gedaan.
linkerzijde

geraas

van den

Ratoe Sultan.
regterzijde

saluutschoten

uit

geweren

en zwaai'

Sultan Seï'OEir zal op een gouden dampar ter
Commissaris-Generaal,

Luitenant

van den

Gouverneur-Generaal

en naast hem zat
DE KOOK zat ter

Commissaris- Generaal ; naast hem zaten

Commissaris N A H U I J S , de minderjarige Sultan op een zilveren
dampar,

en eindelijk Pangeran

Adipati PAKOEALAM. Deze per-

sonen zaten allen op stoelen, de anderen stonden maar. Nadat
men wijn gedronken had, keerden Sultan SëpoEH en de minderjarige

Sultan

Resident

van Log y à begeleid, en ontvingen 11

naar de kraton terug.

met zwaar geschut.

Zij werden door den
saluutschoten

Daarop gingen al de anderen ook uiteen.
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Om 5 uur 's avonds was er diner bij de beide Generaals. De
Kolonel en de Majoors, alsmede Pangeran Adipati van Madoerâ en zijn broeder Pangeran SoEKjä-AMNiNGRA'r en Pangeran Adipati van Pamekassan waren ook geiioodigd. Bij 'tinstellen van toasten werd er ook oen toast ingesteld op Z. Hoogheid den Sultan van Madoerâ, en werden zijne gehechtheid, trouw
en de aanzienlijke hulp, die hij aan het Gouvernement bewees,
uitdrukkelijk vermeld. Na het eten zei de Commissaris Generaal : //ik verzoek den Pangeran Adipati van Madoerâ vele
//groeten van mij aan Z. Hoogheid den Sultan te zenden, en
//verder draag ik hem op aan Z. Hoogheid den Sultan mede te
//deelen, dat de Generaal zeer veel van Pangeran Adipati en
//zijn broeder houdt."
Daarop verzocht Luitenant Gouverneur-Generaal DE KocKhem
ook vele groeten aan Z. Hoogheid den Sultan te doen. Pangeran Adipati nam dit op zich met de woorden: //al wat de
//Heeren mij gezegd hebben zal ik in een brief' vermelden."
Vrijdag morgen gingen Sultan SëpoEH met Ratoe SULTAN
wederom Haar het fort; zij werden begeleid door de zoons en
bloedverwanten van den Sultan, door Raden Adipati DANOEiieDjä
en al zijn Boepatls. Nadat zij een poos bij de beide Generaals
gezeten hadden, keerdon de beide Sultans naar de kraton
terug.
Op den volgenden Zaturdag gingen de beide Generaals naar
de beuleng van Dânâlâjâ. Pangeran Adipati van Madoerâ met
zijn broeder en Pangeran Adipati van Pamekassan gingen mede.
Bij hun aankomst te Dânâlâjâ ontvingen zij 33 saluutschoten
uit zwaar geschut. Toen zij de benteng geïnspecteerd hadden,
keerden zij naar de stad terug.
Nadat zij in het fort een weinig uitgerust hadden, gingen
zij naar de kraton, begeleid door Pangeran Adipati van Madoerâ
met zijn broeder en door Pangeran Adipati van Pamekassan.
De Madoeresche, Soemenèpsche en Pamekassansche pradjoerits
stonden en haije geschaard. Ook werden er uit zwaar geschut
33 saluutschoten gelost. Nadat zij ongeveer 2 uren in de
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hraton gezeten hadden, keerden de Generaals naar liet fort terug onder ' t lossen van ' t zelfde aantal saluutschoten.
Den

volgenden Zondag ging Luitenant

DE KOCK naar de benteng van Pisangan,
ran Adipati

Gouverneur-Generaal
vergezeld van Pange-

van Madoerâ en zijn broeder.

Toen hij daar niet

lang geweest was keerde hij naar de stad terug.
's Avonds om 5 uur kwamen Pangeran Adipati van Madoerâ
met zijn broeder, en de Pangeran Adipati
Soemenep,
Commissaris
hij later,

bij den Generaal ten eten.

van Pamekassan en
]NTa het diner zei de

Generaal tot Pangeran Adipati

van Madoerâ, dat

als die Jogi/âsc/ie oorlog afgeloopen was, nog eens

naar Madoerâ wilde gaan om Z. Hoogheid den Sultan te ontmoeten, en dat hij dan ook een visite bij hem en zijn broeder zou maken.

Daarop ging ' t gezelschap uiteen.

Maandag morgen om 4< uur keerden de beide Generaals weer
naar Soerâkariâ terug.

Pangeran

Adipati

van Madoerâ en zijn

broeder vergezelden hen t o t Gmoolc, even als Pangeran
van Pamxlasan

en de Pangerans

van Soemenep.

Adipati

Majoor VAN

DER W I J C K vertrok te gelijk met de Generaals, daar bij naar
Holland wilde terugkeeren.
63.

Togten in de omstreken van Bânâlâjâ.

zoekt

Kolonel

Magelang

Hagelen terug.

be-

Een benteng te

Bligoe aangelegd.
toe ANGGOU.

CLEEUENS

en keert naar
Dood van Ra-

Dood

van

Sultan

SëPOEH.

Op Donderdag den 17™ Bjoemadïlawal (6 Dec. 1827), 's morgens om 4 uur, vertrok Luitenant

Kolonel SOELEWIJN van Bâ-

nâlâjâ om tegen de dorpen ten zuid-westen van Bânâlâjâ
te rukken.

op

Toen hij een weinig ten zuiden, niet vervalleen

dorp gekomen was, raakte liij slaags met de brandals, en werd
er van beide zijden geweervuur geopend, totdat h e t om half

LI
zes dag

werd.

's Morgens

om half zes vertrokken

Kolonel

COCHIUS en Resident VAN N E S met Pangeran Adipati van Madoerâ en zijn broeder Pangeran
der met Pangeran

Adipati

SoEEjâ-AMNiNGEAT, en ver-

van Pamekasan

strijdenden te hulp te komen.

uit Jogyâ,

om de

Zij gingen echter niet langs

den grooten w e g , maar slopen door de dorpen heen, de woningen in brand stekende.

Zij hadden 28 Madoerezen met ge-

weren bij zich, onder Kapitein
en Luitenant

Paden

SasEawiNaTa

Mas SoBRaDiLaßä, alsmede 120 Madoeresche pie-

keniers onder de Kapiteins Raden Pandji
Pandji

Pandji

SoEMaNëaaita, Raden

SoEKjaDiPOETita en Raden KoETaKOESOEMâ en de Lui-

tenants Kjai SëiiANGBAKAT, Raden SoEEaDiKDJajâ, Mas DjaJa-

EeKâsâ, Raden DjajaLëKsaNa, Kjai SiNG-aMAEiTja en SiNGapâïiiâ.

Het kommando over hen werd door Raden Toem,eng-

goeng Majoor
voerd.

Djâjâ-ADiNiNGRAT

en Luitenant

POLAND ge-

Voorop gingen de pradjoerits van de hraton, aangevoerd

door Raden Adipati

Kolonel WiEaNëGaRa; op hen volgden de

huzaren, clan de Madoeresche pradjoerits
do Madoeresche piekeniers.

Pangeran

met geweren en dan
Adipati

van

zijn broeder Pangeran SoERjâ-ADiNiNGEAT en Pangeran
van Pamekasan
Madoeresche

Madoerâ,
Adipati

bevonden zich met al hun eereteekeiien bij de

piekeniers,

die door Raden Arjâ

DJAJENGKOE-

soEMa aangevoerd werden, en bij de civile mantri''s.

Daarop

volgde een peloton Hollaiidsche soldaten, verder 2 stukken
geschut, en daarna weer Hollanclsche soldaten.

Omstreeks 9

uur kwamen zij ten westen van de plaats , waar gestreden werd,
en de partijen elkander nog niet lang met geweervuur bestookten. Kolonel COCHIUS beklom met al zijn troepen een kleinen
berg ; genaamd Goenoeng Padokan,
ders.

Maar Luitenant

POLAND trok met 28 van geweren voor-

ziene Madoeresche pradjoerits,
r

Sâsrtâwixâ râ en Luitenant

onder

Mas

resche piekeniers, onder Kapitein
en Luitenant

en zag maar naar de strijKapitein

Raden

Pandji

SoERaDiLaGa, en 28 MadoeRaden Pandji

SoEMaNëGaEa

Raden DjâiâuënsaNâ, de dorpen rond om de hui-

zen in brand te steken.

Hij bemagtigde zelfs 2 kleine kin-
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deren, een meisje van 9 jaar en een jongetje van 4 jaar, waarom hij met de moeder worstelde.

De pradjoerits

van de ira-

ion staken de woningen in de dorpen ook in brand.
viel er regen.

Daarop

Omstreeks 1 1 uur werd de strijd gestaakt.

Niet lang daarna keerde Kolonel COCHIUS met al zijn troepen
naar Pogyà' t e r u g , terwijl Luitenant
zijn kolonne naar Bànâlâjà

Kolonel SomEWUN met

terugkeerde.

De hrandals vlugt-

ten naar ' t gebergte, daar hun huizen door de Hollanders in
asoh gelegd waren.
Op Donderdag den l()en Djoemadilatoal
werd

(29 Nov. 1827)

Goesti Beden NGABDOEI, SAMAD door Kolonel CnEEEENs

in tegenwoordigheid van Generaal VAN GEEN , die te Magelang
woonde, gebragt en deze ontving hem met de meeste welwillendheid.

Zaturdag den 26™ Djoemadilawal

keerde Kolonel

(15 Dec. 1827)

CLEEHENS met Goesti Maden 3$ GABDQEL SAMAD,

begeleid door Baden Pandji

Kapitein

SoEiianiPOEßä, naar Ba-

gelen terug.
Generaal Majoor VAN GEEN en Resident YAEOK rukten met
him troepen uit naar Bligoe,

om daar een benteng aanteleggen.

'Nadat zij aan den daarmee belasten persoon de uoodige aanwijzingen

gedaan hadden,

keerden zij weer naar

Magelang

terug.
Woensdag

den 14e» Bjoemadilakir

1755 (3 Jan. 1828)

's avonds om 5 uur kwam Buloe ANGGCR, eone dochter van
Sultan

SËPOEU van dezelfde moeder

huwd met Baden Âdipati

als Sultan

R a w a , ge-

DANOEitëDjâ , in de kraton aan verval

van krachten te overlijden.

Zij was de eigen

grootmoeder

van den minderjarigen Sultan door zijn moeder.
Donderdag avond om 8 U«r overleed Sultan SePOEii na geneeskundige
Pasargèdé

behandeling.

begraven in het graf van zijn grootvader,

bahan SENÜPATI iNGAlâeâ.
Pangeran

Vrijdag om 10 uur werd Inj te

MANGKOEMNINGIIAT , die te Ambon overleed.

lijken werden eerst in de kist gelegd, en toen begraven.
Adipati

Panem-

De derde doode in dien tijd was

van Madoerâ, zijn broeder Pangeran

De 3

Pangeran

SoERjl AÜINING-
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KAT , Pangeran Adipati van Pamekasan en de Paugerans van
Soemenep volgden het lijk (van Sultan SëpoEH) naar Pasargedé
in gezelschap van den Secretaris van Jogyâ.
64.

De opstand in de buitenprovinciën, vooral in Djipang en Radjekwesi. Madoeresche hulptroepen
derwaarts gezonden. Verschillende togten in 't Rembangsc/ie. De
opstand aldaar gedempt.

Nadat Maden Toemenggoeng SasaaBiiißa het rijk van Jogyâ
verlaten had, verzocht hij Sultan NGABDOEL CHAMID den opstand in de buitenprovinciën en strandgewesten te verbreiden,
daar hij vroeger Prijaji in de buitenprovinciën geweest was.
Daarom ging hij dadelijk naar Djipang en Radje&vjesi, omdat
daar familie van hem woonde. SasRaDiuaGa verzamelde in Radjekwesi een aanzienlijke legermagt. Zelfs vele inwoners van
Sidajoe en Toeban verhuisden daarheen, omdat de brandalshet
gewest Toeban afliepen.
Toen dit aan Luitenant Gouverneur-Generaal DE KOCK bekend geworden was, gaf hij spoedig last aan Majoor DU PERRON
van Magelang om naar Radjekwesi op te rukken. Op Maandag den 5en Djoemadilakir 1755 (24 Dec. 1827) vertrok Majoor DU PERRON van Magelang naar Radjekwesi met een kolonne.
"Van de Madoeresche pradjoerits gingen er 40 mede onder Luitenant SENAH, die te Manoreh in bezetting lagen. Van de
Hollandsche troepen, die zich te Jogya bevonden, werden ook
eenigen naar Radjekwesi gezonden. Van de hulptroepen gingen
de Soemeneppers mede.
Zijn Hoogheid Sultan TjaKRâ-ADiNiNGRAT van Madoerâ ontving een brief van het Gouvernement, waarin hij verzocht
werd pradjoerits als versterking naar Radjekwesi te zenden. Dadelijk liet Z. H. de Sultan zijn Pati/t, Raden Adipati KOESOEMâ-ADiNiNGRAT bij zich komen en gaf hem last om pradjoerits
1*
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te verzamelen.

Raden Adipati

nam dien last op zich, verwij-

derde zich, en gaf de üoodige bevelen.
dagen was het Raden Adipati

Na verloop van eenige

gelukt 2 kompagnieën pradjoerits

onder de wapens te brengen.

H u n Majoor was een neef en

schoonzoon van den Sultan zelven en heette Raden Arjâ POEB,waNëGâitâ ; hij was een zoon van Raden Adipati PoERwaNeGâiiâ,
die te Semarang overleed.

De Kapiteins

waren Raden

WASINGSARI , een zoon van Raden Pandji
Tempel overleed, en Raden Pandji
neef van den Sultan.
pânëKsâNâ.

WASINGSAKI, die te

W I H I D I N I N G E A T , een verre

De Luitenant-Adjudant

De gewone Luitenants

Pandji

was Raden P O E S -

waren Raden WniâniPOEBl,

Raden SâsitârapoEitâ, Kjai DjâjâîtâGa en Raden SoEiilseNTiKa.
De

onderofficieren

ren er 2 stukken

hadden

den titel van loeraïi.

geschut

Hollandsche kanonniers.

bij met 6 (Madoeresche)

Van de pradjoerits

geweren en 160 met pieken gewapend.
tamboer en één pijper.
nant,

Voorts wa-

waren 20

en

2

met

Voorts waren er één

Zij werden begeleid door één

de Kommandant van het fort van Madoera,

Luite-

met 30 van

zijn soldaten en één korporaal ; te zanien met officieren en onderofficieren 230 man.
Daarop stelde Raden Adipati

KoESOEïiâ-ADiNiNGRAT aan Z.

H . den Sultan, aan den Adsistent-Resident

VAN TELJLINGEN en aan

den Kommandant voor, om de pradjoerits

te laten vertrekken

op Zondag den I l e a JDjoemadilakir 1755 (30 Dec. 1827) en
daarvan

kennis te geven aan Kolonel BONNELLE van

baja en Kolonel BEUULIN.
LIN

te Madoera,

inspecteren.

Soera-

Dientengevolge kwam Kolonel BEUII-

om de troepen, die vertrekken zouden, te

Zondag stonden allen voltallig op de aloen-aloen

en marschvaardig.

Raden

Arjâ

PoERwâNeGaiiâ had zijn uni-

form aan, en nam afscheid van zijn moeder, haar voeten kussende , en deze bedwong met moeite haar tranen, daar Raden
Ajoe

Adipati

had na

PoERwaNëGaitâ

't vertrek

alleen nog dezen zoon bij zich

van zijn ouderen broeder.

Dewijl zij zeer

godsdienstig was en ervaren in de kennis der Mohammedaansche
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godsdienst, vertrouwde zij haar zoon toe aan den almagtigen
schepper, den hoogverheven Allah.
Daarop vertrokken al de troepen van de aloen-aloen, marcheerden naar Sambüangan, gingen daar scheep en stapten te
Sidajoe aan wal. Verder gingen zij over land naar Toeban, waar
zij op Woensdag den leden Bjoemadilakir (2 Jan. 1828) 's avonds
om 6 uur aankwamen. Zij ontmoetten daar Kapitein SCHIPPERS
en (den Adsislent-Besident) MEIJER.
Donderdag morgen om 7 uur vertrok Kapitein SCHIPPERS
met zijn troepen, met Baden Arjâ Majoor PoERwâNëGuiiâ en
de zijnen, en met den Kommandant (van Madoerâ, genaamd
Luitenant HEGGIE) en zijn manschappen van Toeban om op te
rukken naar het dorp Kedokan onder Sidajoe. De regenten van
Toeban en Sidajoe rukten tegelijk met hen op. Bij hun komst te
Kedokan vonden zij het verlaten. De Hollandsche en Madoeresche troepen hielden daar 2 uren halt, en toen gingen zij weer
op marsch naar het dorp Maolânâ. Toen zij ongeveer { uur
geloopen hadden, en in het dorp Maolânâ kwamen, ontmoetten
zij omstreeks 300 brandah. Dadelijk begon het geweervuur van
weerszijden. De strijd begon 's morgens om 9 uur en duurde
tot 11 uur. Toen trokken de brandals al vechtende teruar. De
Madoeresche pradjoerits zetten hen achterna, en daarop vlugtten al de brandals met grooten spoed. De Hollandsche en Madoeresche troepen vervolgden hen tot aan hun woningen. Zij
vonden die verlaten, plunderden ze uit en staken ze toen allen
in brand. Hun buit bestond uit 2 benders, 1 gamelan en 4
paarden.
Op den 18en BjoemadilaEr (6 Jan. 1828) ging er een Hollandsen detachement uit om brandals te zoeken. Bij den berg
Kédaton komende, zagen zij brandals wegvlugten, en zich met
anderen in het dorp Kédaton vereenigen, De Hollandsche infanterie, de pradjoerits en de Bjajengsékars staken toen de
woningen der vlugtende brandals in brand. Nadat de vlugtelingen zich met hun makkers tot e'en bende vereenigd hadden , vertrokken zij noordwaarts naar het dorp Bokinking. 1\\
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waren naar gissing 40 man sterk, en hadden één vaandel
bij zich. Bij hun komst op de grens van het' dorp Bokinking staken de brandals dit in brand. Toen de Hollanders dit
zagen, keerden Kapitein SCHIPPERS en de Kommandant met
hun troepen terug naar de huizen, die de brandals in brand
gestoken hadden. De brandals vlugtten toen naar het zuiden,
maar de Hollandsche troepen hielden hier halt om de omliggende dorpen tot onderwerping te brengen. Om 11 uur keerden zij naar hun tijdelijke verblijven terug.
Op den 21 e n van die maand (9 Januari 1828) ging de Hollandsche krijgsmagt van daar om brandals te zoeken. Zij marcheerde in 2 afdeelingen : de een, onder bevel van den Kommandant en den Raden Adipati van Toeban met 1 kompagnie
Madoerezen, ging westwaarts naar het dorp Kedaton. Kapitein
SCHIPPERS met zijn troepen en Baden Arja Majoor PoEawaNëGaiiâ en zijn troepen gingen zuidwaarts. Bij het dorp Kembavn-Velo ontmoetten zij brandals en werden met hen handgciüueu. Nadat het geweervuur van weerszijden ongeveer 1 uur
geduurd had, vlugtten de brandals. De Hollanders maakten
8 stukken geschut met de kogels buit, staken de woningen der
brandals in brand en trokken toen westwaarts. Daar trotten
zij 3 brandals aan ; een van hen onthoofden zij, en de beide
anderen namen zij mede naar Toeban.
De Hollandsche troepen hadden nu al veel dorpen onderworpen, nl. 30 stuks ; 4 Boelkijàs en 10 Chinezen hadden zich ook
onderworpen, en van de Javanen bood eiken dag de een na
den ander zijn onderwerping aan de Hollanders aan.
Dingsdag den 28 eü (beter den 27en) iJjoemadilakir (15 Januari 1828) rukte de Hollandsche krijgsmagt met Baden Arjâ
Majoor' PoERWaNëGaiiâ en zijn troepen uit naar het dorp Dempel onder Toeban. Bij hun komst aldaar zagen zij ongeveer
60 brandals, die naar alle kanten heen vlugtten, toen men op
hen pelotousvuur gaf. Nadat hun verblijfplaatsen in brand,
gestoken waren, keerden de Hollanders en Madoerezen naar Toeban terug.
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Op den volgeuden Donderdag rukten de Hollandsche en Madoeresehe troepen weer uit, en wel naar het dorp Tiring, ook
onder Toeban. Zij vonden er geen brandals, maar troffen daar
een kolonne troepen aan, die van Bandjar kwam. Zij bleven
daar overnachten, en toen keerden de troepen van Toeban weer
naar Toeban terug, terwijl de kolonne van Bandjar daar nog
bleef.
Op Zondag den 2>™ Bedjep (20 Januari 1828) kwamen al
de troepen, die Toeban bezet hadden, onder de wapens, omdat
Generaal HOLSMAN daar komen zou. Raden Arjâ Majoor POERwäNeG-aßa was met zijn troepen in het dorp JEpoA, ongeveer 1
paal van de stad, gelegerd. Omstreeks half-twaalf kwam de Generaal in het kampement van Baden Arjâ Majoor, en vroeg
hem naar het aantal van zijn manschappen; waarop Baden Arjâ
Majoor antwoorde : //ik heb van Madoerâ 2 kompagniën medegenomen." Daarop steeg de Generaal weer in zijn rijtuig.
Raden Arjâ Majoor en Baden Adipati van Toeban volgden
het rijtuig te paard. Te Toeban ging de Generaal naar de woning van den Heer MEIJEB, Assistent-Besident van Toeban. De
Generaal gaf de hand aan Baden Adipati van Toeban en aan
Raden Arjâ Majoor; de laatste bragt hem toen de groeten
over van Z. Hoogheid den Sultan van Madoerâ. De Generaal
knikte met het hoofd, bedankte hem, en verzocht wederkeerig
vele groeten aan Z. Hoogheid den Sultan van Madoerâ overtebrengen.
Op den volgenden Donderdag vertrokken Raden Arjâ Majoor
PoEEwaNëeaaa en de Kommandant met al hun troepen van Toeban naar Radjekwesi. Om 2 uur te Dempel komende, hielden zij
een oogenblik halt, en toen gingen zij verder, 's Avonds om 7 uur
staakten zij hun marsch, en bleven midden in het bosch overnachten om den volgenden morgen te vertrekken. Den volgenden dag weer vertrekkende, kwamen zij om 5 uur's avonds bij
het dorp Beron, waar zich een menigte brandals bevonden, die
daar een benteng aangelegd hadden. Aanstonds was het een hevig gevecht. De M&doercsche pradjoents schreeuwden, en tracht-
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ten

de benteng te' overmeesteren, terwijl de partijen elkander

hevig beschoten.

Om 6 uur stormden de Madoeresche pra-

djoerits onder luid geschreeuw vooruit. Raden Ârjâ Majoor POEIIwânëGâiiâ was nog een jeugdig officier, van een dapperen inborst,

en aanstonds

bereid om zelf deel aan h e t gevecht te

nemen en storm te loopen.
liepen

zij vóór

Toen zijn manschappen dit zagen,

hem vooruit.

De irandals

ziende,

hoe de

Madoerezeu onder woest geschreeuw vooruit stormden, en niet
in

staat

om aan de als een fijne regen neervallende kogels

weerstand

te bieden, vlugtten in der haast weg.

resche pradjoerits traden toen de benteng binnen.
velden 2 Madoeresche
name

BAUATKALIMÊ

onderofficieren
en WniaPATi.

De MadoeDaarbij sneu-

aan kogelwonden, met
De onderofficier

deldrager Baden Dj&râ SASMlTa was gewond.

vaan-

Daarna sloegen

de Hollanders en Madoerezeu hun bivak in het dorp Bengel op.
Des
wesi

Yrijdags
te gaan.

vertrokken zij van Bengel om naar

Badjek-

Om 10 uur 's avonds in het dorp Pelem k o -

mende, ontmoetten zij Generaal HULSMAN met al zijn troepen.
Zij overnachtten daar.

Des morgens schaarden zij zich allen in

' t gelid, ten einde Radjehoesi
veer

3000

man sterk.

te belegeren.

Toen allen gereed waren, vertrokken

zij

naar

Badjekwesi,

zij

vonden de plaats verlaten.

traden

de stad

Eenige

oogenblikkeu

en sloten dit van alle zijden i n ; doch

binnen,

S C H I P P E R S , Kapitein

Zij waren onge-

De Generaal en zijn officieren

en hielden halt

op de aloen-aloen.

later gaf de Generaal last aan Kapitein
DE LASSASIE en Luitenant

TAKLIK (TEGE-

LAAit ?) om m e t hun troepen brandals in de dorpen op te zoeken.

Deze vertrokken daarop. Kapitein SCHIPPEUS ging met de

zijnen naar

de dorpen ter regter en linker zijde, maar vond

ze allen verlaten.
Op Zondag morgen om 7 uur hoorde de Generaal schieten
in h e t dorp Tandangan.

Hij liet Baden Arja Majoor PoEitwâ-

NëGauâ m e t zijn pradjoerits
Toebansche colonne.
Hollandsche

troepen

daarheen trekken, te gelijk met de

Daar komende vonden zij het al door de
van Bandjar

ingenomen.

Zij bleven in
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het dorp Gadongan overnachten, en vertrokken den volgenden
morgen weer naar Radjekwesi,
toeven.
was,

waar zij op nieuw bleven ver-

Daar het nu echter te Radjehoesi

al rustig geworden

kregen Raden Arjâ Majoor PoERwaNëGaiiâ en Kommandant

HEGGIE order, om met hun troepen naar Madoerâ terug te keeren.
Op

Yrijdag den 29™ Redjïp

Raden . Arjâ

(15 Febr. 1828) vertrokken

Majoor PoEiiwâNëGaiiâ en Kommandant HEGGIE

met al hun troepen van Radjekwesi
te keeren.

om naar Madoerâ

terug

Zaturdag om 1 uur kwamen zij te Toebcm.

Den

daarop volgenden Maandag van daar vertrekkende, kwamen zij
des

Dingsdags

te Sldajoe, en op Woensdag den l c n

Roewak

1755 (20 Febr. 1828) kwamen Raden Arjâ Majoor PoERwâNèGâsâ
en Kommandant HEGGIE met al hun troepen in welstand te
Madoerâ

aan, tot groote vreugde van Z, M. den Sultan van

Madoerâ

en van de moeder van Raden Arjâ

xeGâitâ.

Zij waren hoogst verblijd, omdat hun (schoonzoon en)

Majoor PoERwâ-

zoon in welstand teruggekeerd was.
65.

Togt naar Soemberpakes.
aldaar.

Twee voogden over den

minderjarigen
Togten

Gevecht

Sultan

naar

Ireng-ireng.

en

aangesteld.

gevechten

Kolonel

te

CLEERENS

keert naar Magelang terug.
Kolonel

CLEERENS , die zich in de benteng van Manoreh op-

hield , vertrok naar
vergezeld

van

Soemberpakes

ten zuiden van

BrinJeilan,

een kolonne en van Goesti Raden ÜNTGABDOEI,

SA MAD, en 11 met geweren en 51 met pieken gewapendepradjoerits,

onder de Kapiteins

Raden Pandji SoERïÎDiPOERâ en Ra-

den A i u â DjAJENGRaNa en den Luitenant Kjai DjâiaBitâïâ.
pitein

Raden

Pandji

Ka-

SoEiiäDlPOERa kreeg onder weg de heete

koorts, en gaf bloed o p , zoodat men hem in de benteng van
Maron

achterliet.

Toen

al de troepen te Soemberpakes aan-

gekomen waren, sloegen zij daar hun verblijf op.
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Zaturdag

den

15™ (beter den 16™ Bedjep (2 Febr 1828)

's namiddags kwamen de Iraniah

de Hollandsclie troepen bele-

geren. Zij werden aangevoerd door Raden Mas S O Ä Ü E B en Toes
mhiggoeng
Këirrâ PANGAT.ASAN, terwijl Kolonel CEERENS juist
m
naar de benteng van Maron was teruggekeerd. Goesti Baden
NGABDOEI, SAMAD liad toen juist de beete koorts, maar toch
kwam hij buiten het kamp en voegde zich bi) de Hollandsche
officieren.

H e t gevecht begon. Nadat het geweervuur één uur

geduurd h a d , sneuvelden de Toemenggoeng van de brandals en 3
personen zonder rang door kogelwonden, en daarop trokken alle
brandals terug.
de

De Kolonel kwam nu te Soemberpakes,

brandals waren al weggegaan.

DOEL

maar

Toen Goesti Baden N G A B -

SAMAD den volgenden morgen nog ziek was, werd hij

door Kolonel CLEEHENS naar de benteng van Maron medegenomen , daar die benteng nu geheel gereed was.
Dewijl Sultan SePOEH gestorven was en de minderjarige Sultan nog niet in staat was om te regeren, werd in overleg met het
Gouvernement besloten wederom 2 voogden aan te stellen, en wel
Pangeran

ADIwiNâïa , een zoon van Sultan SePOEH, en Pangeran

MANGKOEKOESoEMâ, een jongeren broeder van denzelfden.
Op Maandag den 4eu Bedjep

1755 (21 Jan. 1828) verhie-

ven Commissaris N A I U J U S en Besideni VAN N E S die beide Pangerans tot voogden van den minderjarigen Sultan.

H e t toe-

zigt over de Icraton werd opgedragen aan Baden Mas Toemenggoeng JoEDâNëGâuà, een jongeren broeder van des jeugdigen Sultans moeder, verder aan Batoe Ageng, de moeder van den jeugdigen Sultan en aan Batoe Mas , weduwe van (wijlen) Sultan EiiDjâ.
Sultan NGABDOEL CHAMID hield toen zijn verblijf in het dorp
Kasambirâtâ;

maar zijn krijgsmagt was nu al verminderd.

Zaturdag den 30™ Bedjep

(16 Febr. 1828) 's morgens om

4 uur vertrok Majoor Cox VAN SPENGEL van de stad

Mata-

ram {Jogyâ), en rukte zuidwaarts op naar het dorp Ireng-ireng
omdat daar, naar men verhaalde, veel brandals waren.

Hij

nam troepen mede, maar geen geschut, omdat men dat om
den modderigen weg niet vervoeren kon.

Ook nam hij 10 hu-
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zareii meê en verder 25 Madoeresche prdajoerits met geweren
onder Kapitein Baden Pandji SâsuâwiNâïâ en Luitenant Raden
SëïjaDiPOEKa, en 100 piekeniers onder de Kapiteins Raden
Pandji SoiMaNâGaB-â, Raden Pandji DjaJaDiPOEitâ en Raden
Pandji DEwaKOEsoEMa en de Luitenants Kjai SiNGaMëNGGail,
Kjai SëEANGBAHAT, Kjai Mas DjajauëKsa, Kjai SlNGaMAa m ä , Raden Djâjâi.ëKsaNâ, Kjai Mas ÂMONGDjâjâ en SiNGaîâïiiâ, gekommandeerd door Raden Toemenggoeng Mojoor DjâJa-ADiNiNGKAT en Luitenant POL AND. Ook waren er 10 met
geweren en 20 met pieken gewapende pradjoerits van Soemenëp
bij, onder Raden Toemenggoeng Mojoor SoERëNGuaNa. De Kapitein der met geweren gewapende Jonkers was RëKsaDjajfi.
Toorts waren er maar 4 pradjoerits van Pamekasan met geweren
bij, onder Luitenant LëMBOE SoEiiANGGÜNa. Allen te zamen
waren zij 300 man in getal.
Toen zij ten zuiden van de hraton gekomen waren, verdeelden de troepen zich in 2 afdeelingen : Luitenant POLAND met de
Mocloeresche, Soemenepscke en Pamekasansche pradjoerits ging
links af door de sawahvelden. Mojoor Cox met zijn troepen
en 100 Madoeresche piekeniers onder Luitenant SiNGapâïitâ
sloeg regts af en ging langs den grooten weg.
Luitenant POLAND kwam zonder bezwaren in bet dorp Irengirëng, maar vond het verlaten. Hij stak het in brand, eu
vertrok toen in een zuidwestelijke rigting. Nadat hij een
paar dorpen voorbij gegaan was, zag hij 4 brandals te paard,
en bij zijn nadering schoten zij op hem; maar toen de Hollanders terugschoten trokken de brandals niet lang daarna terug; onder de vervolging verloor men hen uit het oog. Luitenant POLAND wendde toen een list aan, en hield zich, als of
bij terugtrok. Toen de Hollanders nu terugtrokken, en de
brandals hen van achter beschoten, maakten de Hollanders
weer front, schoten terug, en toen trokken niet lang daarna
de brandals terug. Bij de vervolging verloren de Hollanders
hen op nieuw uit het oog. Zij hielden zich toen andermaal
alsof zij terugtrokken, en toen kwamen de brandals weer en
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schoten van achteren op hen. De Hollanders keerden zich
toen weer om, en schoten op de brandals, die zich daarop aan
hun gezigt onttrokken. Daarop vervolgden de Hollanders hen
door de dorpen om te trekken. Maar toen Luitenant POLAND
zag, dat de vervolgde brandals in een omgekeerde rigting achterwaarts liepen, zei hij tot Raden Arjâ Majoor DjaJa ADININGKAT: IIMajoor! ik ben hier niet op mijn gemak. Op dit
^terrein is geen ruimte genoeg ; 't is beter naar een open plek
*terug te keeren, want de brandals, die in een tegenovergestelde rigting vlugten, hebben plan om ons te omsingelen.
y^Ook verwonder ik mij ten hoogsten over Majoor Cox, want
rwij zijn nu al 3 uur in gevecht, en Majoor Cox wil ons niet
^helpen."
Baden Toemenggoeng Majoor antwoordde : //ik laat het geheel
/vaan u over, en voeg mij naar uw verlangen."
De Hollandsche troepen trokken nu werkelijk terug. Toen
zij op de sawahvelden kwamen, schoten de brandals op hen
in den rug, en hun kogels vielen in grooten getale neder;
maar de Hollanders marcheerden steeds verder, in de achterhoede een weinig tegenweer biedende.
Kort daarna zag Luitenant POLAND de troepen van Majoor
Cox in het noordwesten. Hij hield nu liait, stelde zijn troepen in 't gelid, en onderhield met de brandals een gestadig
«•eweervuur. Doch toen hij nog. meer brandals, met een vaandel bij zich, te zien kreeg, zond Luitenant POLAND een paar
personen uit, om Majoor Cox berigt (van zijn toestand) te geTen. Hij zond Luitenant SiNGaMARiTJa eu den onder-adjudant
WiRâmoENa. Niet lang daarna kwam er een peloton soldaten,
die pas uit Holland gekomen waren. Zij rukten voorwaarts,
en gaven pelotonsvuur, terwijl Majoor Cox van de linkerzijde
langs een omweg op den vijand afkwam. Toen nu de Hollandsche soldaten en de Madoeresche, Soemenepsche en Pamelassansche pradjoerits druk schoten, vlugtten de brandals verstrooid weg, vooral toen zij zagen, dat Majoor Cox van de
linkerzijde op hen afkwam.
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Nu kwam ook Luitenant-Kolonel SOLLEWIJN met 40 huzaren en lansiers van Dânâlâjâ onverwachts uit het oosten te
voorschijn, en daarop verhaastten de hrandals hun vlugt. Majoor Cox had op zijn marsch van de stad ook hrandals aangetroffen , maar deze wilden niet vechten, en Majoor Cox wilde
niet op hen afgaan of hen vervolgen, daarom had hij zijn
togt gestaakt en zijn troepen maar op de sawah velden in 't gelid
gesteld.
Toen de Hollandsche strijdkrachten zich vereenigd hadden, gingen zij vandaar, om de hrandals te vervolgen, doch dit was
vruchteloos , omdat zij hen te ver moesten vervolgen. Ook was
het zeer warm, en waren de troepen vermoeid van het loopen
door den diepen modder. Majoor Cox viel zelfs van zijn
paard, en zijn uniformjas werd met slijk bemorst. Luitenant
POLAND viel ten gevolge van den diepen modder drie malen van
zijn paard. Om die reden hielden alle troepen halt midden
op de sawahvelden, staken de dorpen regts en links in brand,
en roofden padi, kippen, eenden en rundvee. Nadat de Hollandsche troepen ongeveer 11j.1 uur halt gehouden hadden, vertrokken zij om naar de stad terug te keeren. Een van de
dorpen voorbijgaande, werden zij door de hrandals in den rug
beschoten, maar zij beantwoordden hen niet en gingen rustig
voort.
Niet lang daarna was er iemand, die Raden Toetnengqoe?ig Majoor DjäJa-ADiNiNGKAT van achteren toeriep, dat de pijper PAKMAXAH in een dorp achtergebleven was ; terwijl hij mede aan
t padi-xom&M was, was hij door veel hrandals met pieken aangevallen. Hij had toen 2 steken aan den hals, 1 aan de regterhand en 2 in den rug gekregen. Toen Raden Toemenggoeng
Majoor dat hoorde, gaf hij aanstonds aan zijn officieren last
om terug te keeren en hem te halen. Raden Pandji Kapitein
Sasuâwixâïâ gaf zijn paard de sporen, en rende terug, terwijl de hrandals onophoudelijk naar hem schoten. Luitenant
POLAND zette zijn paard in den draf, zoodat hij met paard en
al in den modder rolde. Nadat men den gewonden pijper op-
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genomen had, werd hij door Madoeresche piekeniers weggedragen ; daarna gingen alle troepen weer verder op marsch naar
de stad.
De brandals volgden hen en schoten op hen, terwijl de troepen hen uit de achterhoede beantwoordden. Digt bij de stad
keerden de brandals terug, en zóó kwamen de Hollandsche
troepen in de stad. Er waren naar gissing 20 brandals, zoo
vrouwen als mannen, die achtergebleven waren en zich in de
dorpen schuil gehouden hadden, gesneuveld. De Madoeresche
pijper was niet gevaarlijk gewond en kon eenige dagen later
weer loopen.
Kolonel CLEIBBKS , die zich te Soemberpakis onder Magelang
bevond, keerde op den 26™ Boewah (13 Maart 1828) naar
Magelang terug, medenemende Goesti Raden NGABDOEL SAMAD,
die koude koorts had. Baden Kapitein Pandji SoEaâDiroEiiâ
ging met hem mede.
66.

Getieraal DE KOCK vestigt zich
te Magelnag. Generaal VAN GEEN
verlaat Java. Zieke Madoerezen
naar Madoerh teruggezonden. Pangeran Adipati van Pamekasan
keert naar Pamekasan terug. Het
Madoeresche jonkercorps opge-

rigt.
Op den 26™ Boewah (13 Maart 1828) kwam Luitenant
Gouverneur-Generaal DE KOCK te Magelang, omdat GeneraalMajoor VAN GEEN naar Holland wilde terugkeeren. Deze vertrok den volgenden dag om naar Holland te gaan.
In deze maand Boewah werden de Kapitein der Madoeresche
piekeniers Baden SoEMaDiNiNGBAT en Luitenant SoEKÜMENGGaLa
wegens ziekte naar Madoerh teruggezonden. Daar de ziekte
van Goesti Baden NGABDOEL SAMAD in hevigheid toenam,
vroeg hij Luitenant Gouverneur-Generaal DE KOCK verlof om
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voorloopig naar Madoerâ te gaan. De Generaal gaf hem dat
verlof des te liever, omdat Z. Hoogheid de Sultan van Mar
doerà zeer bezorgd was over de langdurige ziekte van zijn zoon.
Op Donderdag den 10 en (beter den Hen) J>0easa 1755 (27
Maart 1828) vertrok Goesti Raden NGABDOEL SAMAD van Magelang, om naar Madoerâ terug te keeren. Raden Kapitein
Pandji SoEßampOEiia en Raden Luitenant DlPaateNGGaii vergezelden hem.
Luitenant Gouverneur-Generaal DE KOCK keerde niet naar
Soerâkartâ terug, daar hij zijn verblijf maar te Magelang Avilde
vestigen.
Pangeran Adipati SANjä-ADiNiNGRAT van Madoerâ en zijn
broeder Pangeran SoEBjâ-ADiNiNGRAT deden nog bij voortduring te Jogjakarta dienst. De jongste en sterkste Madoeresche pradjoerits werden uitgekozen en van geweren voorzien,
te zamen 100. De Kapitein der piekeniers Raden Pandji, SOEMINeaâaâ werd hun Kapitein en hun Luitenants waren de Luitenants der piekeniers Kjai SARANGBAKAT en SmeâNATRa,
allen in uniform gekleed. De onder-officieren en soldaten ontvingen kleeding van 't Gouvernement. Deze 100 met geweren
gewapende pradjoerits werden voltallig gemaakt op den 1™ Poeâsâ van 't jaar 1855 (17 Maart 1828).
Op Zaturdag den 12™ (beter den 13en) Poeâsà (29 Maart
1828) werd Raden Pandji Kapitein KARTASMARA wegens langdurige ziekte naar Madoerâ teruggezonden.
Nadat Pangeran Adipati van Madoerâ en zijn broeder de
Hollandsche uniform volgens model droegen, genoten zijn nog
meer eerbewijzen van de Hollanders.
Eiken morgen werd er van al de Hollandsche troepen, die
te Jogya waren, appel gehouden voor het fort, en wel in deze
orde: in de regterflank stonden de Maaoeveschepradjoerits, dan
volgden de Hollandsche en Javaansche soldaten, daarop de
Soemenepsche pradjoerits en eindelijk die van Pamekasan. Pangeran Adipati MANKOE-ADININGRAT kreeg een hoogeren rang en
Werd Kolonel.
xxiv
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Maandag den £1™ (beter den 22™) Poeasa (7 April 1828)
vertrok Pangeran Adipati Kolonel MANGKOE-ADININGKAT van
Pamekasan uit J~ogyâ, om naar Pamekasan terugtekeeren, en
wederom pradjoerits te verzamelen , terwijl zijn zoon Raden Arjâ
Kapitein SoEKjawiNaTâ zijn post als kommandant van zijn troepen waarnam ; 30 pradjoerits lagen in de benteng van Pisangan,
20 in die van Kâmâlâkâ, 30 in die van Bamboel en 30 in
die van Kretèk. Te Jogt/a waren 48 man, en 13 lansiers lagen in de benteng van Delanggoe.
Pangeran Adipati van Madoerâ en zijn broeder bleven te Jogyâ ;
zij beraadslaagden met hun oom Paden Toemenggoeng Majoor
Djaja-ADiNiNGKAT en SAJID CHASAN over de loeralis van de
Madoeresche piekeniers. Daar hun pradjoerits nu met geweren gewapend waren, was 't aantal loeralis nu te groot, en zoo
men van hen gewone soldaten met geweren maakte, zouden
zij zich zeker gekrenkt gevoelen, omdat zij nu den naam van
loerah hadden. Daarom kwamen zij overeen om hen tot soldaat-jonkers aantestellen, die de beide Pangerans moesten beschermen , als er wat te doen was. Dit geschiedde. De jonge
en sterke loeralis, ten getale van 20 werden uitgekozen en tot
soldaat-jonkers aangesteld met 1 sergeant en 2 korporaals, zoodat er dus 17 gewone soldaat-jonkers waren. Raden DAENG, een
halve neef van den Pangeran zelven, werd tot hun Luitenant
aangesteld. Hun Kapitein was tevens Kapitein van de Ie kompagnie , die met geweren gewapend was, nl. Raden Pandji SASEIwiNaTâ; die van de 2e kompagnie heette Raden Pandji SOEMaNëGaEâ. De Kapitein bij de I e kompagnie Madoeresche piekeniers was Raden Pandji SoEUjaDiPOEïEa, die van de 2e kompagnie Raden Pandji DjâjaDiPOEEa, die van de 3e kompagnie
Raden Pandji DnwâicoEsoEMâ, en die van de 4 e heette Raden
EoEÏAKOESOEMa.

Over deze nieuwe regeling waren Kolonel
tenant POLAND hoogst verblijd.

COCHIÜS

en Lui-

'" '' >;-T•••'-.?":•-•.%'•':-^
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67.

Togt naar Samen.

Pangeran

Nâïâ-ADiNiNGHAï gaat tot de
Hollanders
ing

naren.
tan

over.

Verplaats-

van Hollandsche ambteAanval op Logyâ. Sul-

NGABDOEL C H A M I D te

sïlian en

Pa-

Xasambirâtâ.

Op Vrijdag den 2en (beter den 3™) Sawal (18 April 1828)
's morgens om 5 uur vertrok Kolonel COCHIUS van Jogyâ om
naar het dorp Samen op te rukken, daar men verhaalde, dat
Sultan

NGABDOEL CHAMID naar dat dorp wilde gaan, en zich

daar een Prins met name Pangeran NaïIrADlNiNGRAT, een zoon
van Pangeran

Mankoeboemi, zou komen onderwerpen.

De K o -

lonel nam een kolonne mêe, benevens 26 Madoereschepadjoerits
met

geweren

onder

Kapitein

Raden

Pandji

SâsnâwiNaTâ en

26 Madoeresche piekeniers onder Luitenant Kjai SlKGaMABiTjä.
Zij marcheerden tegelijk met Baden Adipati

Luitenant-Kolonel

WiiiaNëGanâ en zijn troepen die Gowoh bezet hadden, en met
Luitenant-Kolonel
van Dâuâlâjâ

SOLLEWIJN en zijn kolonne, die in de benteng
gelegerd was.

Toen zij ongeveer om half twaalf bij het dorp Samen kwamen,
tastte Luitenant-Kolonel

SOLLEWIJN het dorp onmiddellijk aan,

terwijl hij zelf aan ' t hoofd van zijn kolonne voorwaarts trok.
Digt bij het dorp zag hij de brandals in het dorp in ' t gelid staan.
Nadat hij 2 maal met geschut op hen had laten vuren, bonden
de brandals hun wapens in bundels, en wenkten met onderste boven gekeerde vaandels. Daarop kwamen Kolonel COCHIUS, Luitenant Kolonel SOLLEWIJN en de officieren, vergezeld van Raden
Adipati
de

Luitenant

aanvoerder

der brandals,

Hollandsche

officieren

en

Raden

groette

vriendschappelijk.
op den

t

Kolonel "WntâNëGâuâ nog digter bij.

grond

Adipati
Zij zetten

neder.

Pangeran

zag naderen

Na

Toen

MTa-ADiNiNGRAT, de

trad hij spoedig vooruit,

Luitenant

Kolonel

WisaNeealtJ,

zich in de sawahvelden maar
ongeveer

1|

uur vertrokken de
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Hollandsche troepen met Pangeran MTI-ADININGBAT en zijn
gezin, dat echter niet talrijk was. Het bestond uit 2 jongere
zusters, vrouwelijke bedienden en 2 kleine kinderen. Zijn
wapens waren niet anders dan eereteekenen, die door 12 man
gedragen werden.
Toen zij om 5 uur in de stad. kwamen, werd Pangeran NâTâ-ADiNlNGBAT met zijn familie in het fort gebragt.
Nadat hij eenigen tijd bij Resident VAK NES gezeten had
bragt Baden Âdipati DANOEiiëDjâ hem bij den minderjarigen Mtan.
Daarna werd Danoerdjan hem en zijn gezin als
logies aangewezen.
De Heer DE "VOGEL , die Resident was van Madoerâ,
Pamekasan en Soemenep, werd benoemd tot Resident van
Djapârà, en het bestuur van Madoerâ, Soemenep en Pamekasan werd nu weer als vroeger geregeld., daar de heer
VAN HAAK van Soeràbâjâ het weer als Resident bestuurde.
Het werd verder maar bestuurd door een Assistent-Resident,
die onder Resident VAN HAAK van Soeràbâjâ stond. Een
maand later werd de Assistent-Resident VAN TEIJLINGEN van
Madoerâ benoemd tot Assistent-Resident van Djapârà, en werd
hij te Madoerâ vervangen door den Assistent-Resident van
Sâlàtigâ, Baron VAN RHEEDE, die zeer wel was met Z. Hoogheid den Sultan van Madoerâ, en deze hield ook veel van
Baron VAN RHEEDE. Hij en zijn echtgenoote waren zeer
geschikt, om Z. H. den Sultan en Ratoe AJOENAN van dienst
te zijn.
Op Maandag den 5™ (beter den 6™) Sawal (21 April 1828)
om 10 uur deden de brandals in 't noordwesten van het fort
achter de chinesche kamp een aanval op de stad Jogyâ. Er
ontstond een levendig geweervuur tusschen hen en de soldaten
die daar de wacht hadden, terwijl de Hollandsche soldaten en
de Madoeresche, Soemenepscke en Pam~ékasanscJte pradjoerits
voor het fort in 't gelid stonden. Om half twaalf hield het
geweervuur op, en om 12 uur keerden de troepen, die aangetreden stonden, naar hun verblijfplaatsen terug. Om 1 uur
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werd er weer op dezelfde plaats als zoo even met geweren
geschoten. Spoedig kwam de Hollandsche krijgsmagt voor 't
fort weer onder de wapens. Niet lang daarna werd er op den
zuidelijken wal van de hraton met geweren geschoten. Maar
toen er van den wal van de Icraton met geschut op de brandals
geschoten werd, hield het geweervuur op. Achter de Chinesche kamp werd buitengemeen hevig met geweren gevochten.
De brandals trokken zuidwaarts, en kwamen vlak ten westen
van het fort, zoodat hun kogels zelfs in het fort vielen. Om 3
uur hield hun geweervuur op, en werden de aangetreden troepen
weer naar hun kazernes teruggezonden.
Sultan NGABDOEL CHAMID vertrok op Donderdag den 8 en (beter den 9en) Sawal (24 April 1828) van KasamUrâtà, en ging
naar het dorp Pasihan, 6 palen ten westen van de stad. Hij
was vergezeld van Pangeran Adipati ANOM, Pangeran SoEitJawiDjâjâ, Pangeran ADISOERJI, Pangeran SoEMaNëGaül en 8
Toemenggoengs. Zijn leger bestond uit 2000 man. Den volgenden Vrijdag ging Sultan NGABDOEL CHAMID naar het dorp
Malangi, en 's avonds keerde hij naar Pasihan terug. Hij gaf
toen bevel om in het dorp Gadjahan een mesdjid en in het dorp
Toeloengan een pasanggraAan te bouwen.
Op Maandag den Igen (beter den 13™) Sawal (28 April
1828) stelde hij Paden Toemhiggoeng DANOEKOEsoEiiâ tot zijn
Paüh aan met den naam van Raden Adipati DANOEnëDjâ.
Hij inspecteerde van tijd tot tijd de legerplaats in het dorp
Kemedjen. Pangeran Adipati ANOM, Pangeran AmsoEKjâ en
Pangeran SoEMaNëGaiiâ hadden zich met hun troepen in de
dorpen Pambalang en KasamMke'rep gelegerd. Pangeran NGABDOERKACHMAN stond met zijn troepen ten zuiden van de stad
Jogyâ en Toemanggoeng DjaDjaMëNGeâil ten noorden, Kjai GOEBOE MâDjâ bevond zich in de stad Wânâredjâ.
Daar Sultan NGABDOEL CHAMID een poging wilde doen om
de stad aantevallen, vertrok hij op Donderdag den 15™ (beter
den 16en) Sawal (1 Mei 1828) weder naar KasamMrâtâ, en
Pangeran AmsoEKja, Toemenggoeng WiiuâNëGaiiâ en Toemeng-
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goeng MANKOEJOEDÊ liet hij met ongeveer 60 man van hun
troepeu te Pasihan achter. Toorts liet hij in alle dorpen bekend maken, dat hun bewoners maar voor de Hollandsche
troepen moesten terug trekken.
68.

Togteu naar Goenoeng Grodjogan en Goenoeng Parenggan.
Gevechten aldaar. Madoeresc/te
troepen bij Bânâlâjâ.
Togt
naar Imâgiri, en naar Irengirëng. De benteng van Kanigârâ aangelegd. Togt naar
Bdadong, Imâgiri en Banloel.

Op Zondag vertrok Luitenant Kolonel SoLLWlJN met zijn
kolonne, versterkt door de jonker-pradjoerits van Soeménêp, van
Bânâlâjâ, met het doel om op den Goenoeng Grodjogan, ten
noorden van Bantod en ten westen van Slarang, op één paal
afstand van de pasanggrakan van Sultan NGABDOEL CHAMID,
toen hij zich te Slarang bevond, een beuteng op te werpen. Drie
niet hooge bergen verhieven zich daar naast elkander ; nl. Goenoeng Gedog, Goenoeng PmUggan en Goenoeng Grodjogan. Op
dezen laatsten berg zou een benteng worden opgeworpen, omdat
hij de hoogste van de drie was, en men boven op dien berg
den omtrek van de wallen van de kraton onderscheiden kon.
Toen Luitenant Kolonel SOTJ.EWIJN daar gekomen was, sloeg
hij aan den voet van die bergen het kamp voor zijn troepen op.
Op Dingsdag den 20™ (beter den 21<™) Sawal (6 Mei 1828)
's namiddags om 3 uur werd hij door een groot aantal vijanden,
die uit het noorden en oosten kwamen, aangevallen. Na een
hevig geweervuur van beide zijden trokken de brandals naar
hun gebergte en hun dorpen terug.
Woensdag morgen om half zes vertrokken Kolonel COCHIUS en
Resident VAN NES uit de stad, medenemende een groot stuk
o-eschut met kogels van 12 pond, ten einde dat in de benteng
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op den Goenoeng Grodjogam, op te stellen. Het werd door buffels getrokken. Zij werden vergezeld door vele Madoeresche,
SoemenepscJie en Pamekasansehe Prinsen en door Baden, Adipati
Luitenant Kolonel WinâNëGanâ met al hun troepen. Zij kwamen om 11 uur aan het doel van hun tocht, doch daar de
benteng van de Goenoeng Grodjogan nog niet gereed was, werd
het stuk eerst op den Goenoeng Parenggan geplaatst. Om 3
uur vertrok Kolonel COCHIÜS met zijn gevolg weer naar de stad,
maar hij liet Pangeran MTI-ADININGBAT , die zich pas onderworpen had en Kjaï Toemenggoeng RëKsapBiwa met hun gevolg
achter om Luitenant Kolonel SOLÜEWIJN bij te staan. Op reis
naar de stad zag Kolonel COCHIÜS een 100 tal brandals op een
heuvel staan ; hij hield toen op in afwachting dat de brandals
zouden willen vechten, maar toen zij niet naar beneden wilden
komen, keerden de Hollandsche troepen naar de stad terug.
Op Maandag den 26™ (beter den 27™) Sawal (12 Mei 1828)
werden de Hollandsche troepen, die zich aan den voet van den
Goenoeng Parenggan gelegerd hadden, door een groot aantal
brandals aangevallen, maar zij hadden nog niet lang gevochten,
toen zij zich al verwijderden, omdat het gedonder van het
groote stuk geschut op den Goenoeg Parenggan hun schrik aanjoegDenzelfden dag 's morgens om 5 uur vertrok Kolonel CHOCHIUS
uit de stad met zijn kolonne en met SoemenepscJie piekeniers
onder Baden Toemenggoeng SoERENGGaNa. Zij gingen westwaarts
van de stad. Toen zij aan de dorpen op de grenzen van den
Goenoeng Parenggan gekomen waren, wikkelden zij zich in een
kleine schermutseling met de brandals, die daarna op de vlugt
gingen. Nadat Kolonel COCHIÜS den berg beklommen had,
keerde hij met, zijn troepen naar Jogyâ terug.
Luitenant Kolonel SOLLEWUN, die zich met zijn troepen bij
den Goenoeng Parenggan gelegerd had, verwijderde zich den volgenden Dingsdag van daar, ten einde de linksen regts liggende
dorpen te onderzoeken. Bn Pangeran Adipati NâTaPRaDjâ , die te
Bànâlâjâ gelegerd was, verwijderde zich ook vandaar, om de

dorpen nabij de Goenoeng Parenggan te onderzoeken. Deze beide
legermagten
Luitenant

kwamen in hevig gevecht met de brandals.

De

der Soemenëpsc/ie lansiers, met name D J A J E N G I I G I ,

sneuvelde, daar een kogel zijn stuit doorboorde.

De

brandal,

die op hem geschoten h a d , werd gevat, door iïoermênèpseke taa»
siers afgemaakt
brandals

en zijn geweer werd buit gemaakt.

waren er 7 gesneuveld.

Van de

Daar echter de Hollanders

zagen, dat de vijanden te talrijk waren, en zij zich niet goed
konden aaneensluiten, keerden zij naar hun legerplaats terug,
waarop de brandals weer naar ' t gebergte gingen.
Woensdag

namiddag

om

4 uur

kwamen de brandals een

aanval doen op de Hollandsche magt, die bij den Goenoeng Parenggan gelegerd was.

Men schoot tot 10 keereu op hen, maar al

dat gebulder van de kleine stukken geschut telden zij niet meer.
Di«-t bij 6 uur trokken zij naar hun verblijfplaats terug.
Donderdag morgen om half acht vertrokken Kolonel COCHIÜS
en de Secretaris van Jogyâ, Baron VAN REEDE met een kolonne
uit Jogijâ om de dorpen, grenzende aan den Goenoeng Parenggan
te

doorzoeken.

• Zij

namen 50 met geweren gewapende Ma-

doeresche pradjoerits onder Kapitein

Baden Pandji SoEMBNëaâftâ

en Luitenant

Ten zuiden van den Goe-

SiNGaraTiiä,

noeng Parenggan
brandals

aan.

mede.

troffen zij op een kleinen berg een groot aantal
De

Hollanders

bestegen

dadelijk dien

berg,

maar toen de brandals dit zagen, daalden zij den berg af, en
gingen in een dorp.
der

waarin de brandals
men

Toen staken de Hollanders de woningen

brandals in brand, en schoten met geschut op het d o r p ,
getrokken waren.

Niet lang daarna zag

hen in ' t westen en zuidwesten buiten het dorp komen.

De Hollandsche magt verdeelde zich nu in 2 afdeeliugen : 30
Madoeresche en Soemënëpsche pradjoerits zouden onder Luitenant
PIEPLENBOSCH , Kommandant van de Soemeneppers
nant

Adjudant

van den Kolonel,

en

Luite-

in het'zuidwesten tegeu de

brandals ageren, terwijl de Kolonel met de anderen in het noordwesten

de brandals zou bestrijden.

Maar de brandals in het

westen wilden om het geschut niet vechten.

De Madoeresche

;>;5

pradjoerits, die ten zuidwesten (van het dorp) kwamen, raakten slaags met den vijand. Na een hevig geweervuur van beide
zijden vlugtten de brandals van het noordwesten, en sloten
de Madoeresohe pradjoerits tusschen 2 vuren. De Madoeresche
pradjoerits rukten onophoudelijk voorwaarts, en schoten, maar
de Soemeneppers wilden hun niet te hulp komen, en bleven
op hun gemak maar achteraan. Luitenant PIEPLENBOSCH gelastte hen zelf voorwaarts te gaan maar zij wilden niet. Na
een groot half uur kwam Kolonel COCHIUS zelf daar, en gelastte de Madoeresche pradjoerits niet verder voort te rukken,
en een Madoereschen corporaal, genaamd MAiua, prees hij om
zijn dapperheid. Yerder gaf Kolonel COCHIUS order aan Kapitein SoEHaNëGaRa, dat alle soldaten moesten halt houden en zich
in 't gelid stellen. De Kolonel bleef achter de in 't gelid
staande Madoeresche pradjoerits staan. Niet lang daarna kwamen de Hollandsche troepen, die in 't westen geweest waren,
en hielden ook halt achter de Madoeresche pradjoerits. Daarop
rukten de brandals weer voorwaarts en schoten, doch de Madoeresche pradjoerits mogten niet weerom schieten. Eenige
oogenblikken later werd een huzaar door een kogel gewond,
en toen gaf de Kolonel last aan alle troepen om voorwaarts te
gaan, alleen de Madoeresche pradjoerits niet, daar zij het geschut moesten dekken. Toen de Kolonel met de Hollandsche
huzaren en SoemenepscAe lansiers voorwaarts ging, gaven de
ruiters hun paarden de sporen, en renden op de brandals in,
terwijl de Hollandsche infanteristen te voet voortgingen en pelotonsvuur gaven. Het geschut ging niet meê voorwaarts,
maar bulderde onophoudelijk. Zoo kwam de Kolonel en zijn
troepen in gevecht, maar de brandals gingen toen op de vlugt,
en waren een half uur later niet meer te zien. Daarop keerde
de Kolonel terug naar de plaats, waar het door de Madoeresche pradjoerits gedekte geschut stond. Yan de Ambonnezen
Waren 2 gewond, en één paard van de huzaren was gewond.
De Hollanders maakten één trom, 2 geweren en één piek buit.
"W aarschijnlijk waren er veel brandals gesneuveld en gewond.
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In

de avondschemering

vertrok

de Hollandsche m a g t ,

en

keerde naar de stad terug.
Yrijdag morgen om 3 uur kwamen de brandals de stad achter de Chinesche kamp overvallen.

Zij schoten met veel geraas

op de Hollanders, die zich echter daaraan met stoorden ; zelfs
wilden de

Hollanders

die daar

schieten niet beantwoorden.

op de wacht stonden,

hun

Niet lang daarna gingen de bran-

dals maar verder.
Op Zaturdag den 1 6 e n (beter den 17 e n ) Boelhaïdah (30 Mei
1828)

werden 54 Madoeresche pradjoerits

Kapitein

Raden Pandji

met geweren onder

SoEMaNëGaRa en de Luitenants

Baden

SëTJADiPOEEâ en SiNGaPaTnä, en 50 met pieken gewapenden
onder Kapitein

Baden Pandji

Baden ADiNeGâpl en Kjai

ÜEwaKOEsoEMa en de Luitenants

SiNGaMAEiTjâ te gelijk met

nant POLAND gedetacheerd om buiten de benteng van
post te

vatten.

Luitenant

PIEPLENBOSCH werd Kommandant

van de andere Madoeresche pradjoerits,
en van de Soemenepsche
Op Maandag
gens

die in de stad bleven

pradjoerits.

den 1 8 e n Boelhaïdah

(1 Junij 1828) 's mor-

om 5 uur ging Kolonel COCHITJS met Pangeran

van Madoerà en zijn boeder Pangeran
Baden

ÂBJa Kapitein

Hollandsch

Luite-

Bânàlâjà

SOEIUÏI-ADININGBAT en

SoEHjâ-wiNâ-fâ van Pamekasan

detachement

maar

den

einde de benteng daar te bezetten.

Adipati
met een

Goenoeng Grodjogan,

ten

H e t eene groote stuk ge-

schut , dat op den Goenoeng Par enggan geplaatst was, werd in
de benteng van den Goenoeng Grodjogan gesteld, zoo dat er nu
2 groote stukken geschut in de benteng waren.
Op Woensdag den 5 e n Boelhaïdah (beter Besar d. i. 18 Junij
1828)

vertrok

pradjoerits

Kommandant

en de troepen

POLAND

van Bânâlâjâ

met zijn Madoeresche
om naar Imâgiri

op

te rukken, en daar Toemenggoeng NaxâpiiâDjâ van de brandals,
die zich onderwerpen wilde,
dorp

Banaran

dorp komen,
omstreeks

150

kwam,

te ontmoeten.

Toen hij bij het

zag hij ongeveer 55 brandals uit het

en zich met hun makkers, die ten getale van
man in het dorp Bjemberan

gelegerd waren,
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vereenigen. Daar zij dadelijk op de Hollanders schoten, beantwoordden dezen hun vuur al voorttrekkende. Bij het dorp
Karang-semoed ontmoetten zij weer èrandals, die op hen schoten,
terwijl de Hollanders met hen onder 't marcheren vochten.
Om 11 uur te Imâgiri komende, wachtten zij een poos, omdat
de Toemenggoeng, die zich onderwerpen zou, er niet was. Daarna
keerden zij naar Dânâlâjà terug. Op dezelfde plaats, waar
zij vroeger gevochten hadden, streden zij weer met de brandals. Het werd een hevig geschiet van beide zijden; 4 van de
troepen van NâTaPEaDjâ hadden het ongeluk door geweerschoten te sneuvelen, de anderen vlugtten toen naar de Madoeresche pradjoerits. De Hollanders trokken intusschen al
vechtende verder. Ten zuiden van het dorp Djerodjogan
kwamen de lieden van NâïâpuâDjâ hun te hulp uit de benteng Malangdjiwâ. Zij schoten op de brandals van ter zijde,
en toen trokken de brandals terug en gingen weer naar het
zuiden. De Hollanders keerden naar Dânâlâjà terug.
Zondag den 9 en Doelkaïdak (beter Doelkaidjak — Sesar of
22 Junij 1828) vertrok Kommandant POLAND met zijn Madoeresche pradjoerits en een Toemenggoeng van NâT&PBÂDjâ, met
name Toemenggoeng EëKsaDiwiiua, met 50 man van Dânâlâjà
om naar het dorp Ireng-ireng op te rukken. Toen hij daar 's morgens om 6 uur kwam, trof hij er ongeveer 50 brandals aan,
en ontstond een gevcht, waarbij zij op elkander schoten. Zoodra zij digter bij kwamen, trokken de brandals terug, en als
de Hollanders voor hen retireerden, rukten deze voorwaarts.
Bij het dorp Kapalan ontmoetten zij Kolonel COCHIUS , die
daar kwam na de benteng van Djerodjogan geproviandeerd te
hebben, en hun nu 2 stukken geschut tot versterking afstond.
Daarop rukte Kommandant POLAND met zijn troepen en kanonnen voorwaarts. Nadat men het geschut 2 malen gelost had,
vlugtten de brandals, totdat zij niet meer te zien waren. De
Hollandsche troepen vertrokken nu om naar Dânâlâjà terug
te keeren. Te Krapjak (scheidde de Kolonel zich van hen en)
keerde naar de stad terug. Kommandant POLAND ging weer
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naar Vânâlâjâ.

Niet

lang nadat Kommandant POLAND zich

van hen gescheiden h a d , kwamen de Immdtds van achteren op
hem schieten.

Kommandant

heup getroffen,

POLAND werd regts boven zijn

doch de kogel drong niet door, en schaafde

zijn vel maar.

Een sergeant van de piekeniers KaïlsiNoa ge-

naamd, kreeg

een schampschot aan de linker elleboog, waar-

door zijn buis scheurde.

De Hollanders gingen zonder ophou-

den voort, en verdedigden zich maar van achteren.
bij

de benteng van Malangdjiwà

Toen zij

gekomen waren, keerden de

brandals terug naar de plaats, waar zij van daar gekomen war e n , tevens het oog op hun tegenpartij houdende.
landers gingen daarop naar

De Hollanders legden wederom een benteng aan te
een

vroeger lustverblijf

De Hol-

Dânâlâjâ.

van Sultan

Kanigârâ,

SëPOEH, ten zuidwesten

van den Goeuoeng Gamping en niet ver van daar.

Toen die ben-

teng gereed was, besloten zij er nog één in het dorp Brosocl
aan de Pràgâ
Pangeran
van hun

rivier aan te leggen.

Adipati

van Madoerà en zijn broeder kregen berigt

oom Raden Toemenggoeng Majoor

Djâja-ADiNiNGBAT

dat de Luitenant der piekeniers Mas ÀMONGDjâja zich nu en
dan zonder

verlof

verwijderde

De beide broeders en liaden
NINGKAÏ

kwamen

toen

en zich onbehoorlijk gedroeg.

Toemenggoeng Majoor

overeen, om Luitenant

Djâjâ-ADI-

Mas AMONG-

DJaJa uit zijn betrekking te ontslaan, en in zijn plaats den
onder-adjudant

WënTiTUOENa tot

Luitenant

JANDANI SoEülKRëTi tot onder-adjudant
Luitenant

PIEPLENBOSCH kennis daarvan t e geven.
den 5 e n Moeharam

Op Donderdag
hadden de Kapitein
Pandji

en Sergeant M A -

aan te stellen en aan
1756 (17 Julij 1828)

van de met geweren gewapenden,

SoEMaNëGauâ, die zich te JDânâlâjâ

Baden

bevond, en de

Luitenants Baden SëïjaMPOEBl en SiNGAPaTnä het bevel over
37 man.

De Kapitein

verving Baden
ziekte

naar

46 man.

de

Pandji
stad

De Luitenants

der piekeniers Baden KoETA-KOESOEMa
Kaptiein
gezonden

DEwâ-KOESOEMa, die wegens
werd,

hij voerde bevel over

SiNGaMAKiTjâ en Baden Djâjâi.ëKSANâ

!WPSOBK^^H!ffl|
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vervingen

Raden

ÂDiNëGaiiâ, die ook wegens ziekte naar de

stad gezonden werd. Luitenant

POLAND was hun kommandant,

's Morgens om 7 uur vertrokken zij van Bcmâlâjà
met

een kolonne uit

GANZEN,
mende,

tegelijk

de stad, aangevoerd door Majoor VAN

'S Namiddags om 4 uur bij het dorp Baladovg
zagen zij ongeveer

100

brandals,

ko-

aangevoerd door

Toemenggoeng DjoEwrrâ en Toemenggoeng GOEROE.

Deze werden

dadelijk handgemeen met de kolonne van Majoor VAN GANZEN
ten westen

van de Ojaa/^-rivier.

Luitenant

hen met de Madoereschepractfoerits

POLAND trachtte

op den oostelijken oever van

de Opak tegen te houden, maar toen de brandals dit bemerkten , deinsden zij terug en vlugtten.
rits vervolgden hen tot Imagiri,
kon.

De Madoeresche pradjoe-

waar men hen niet meer zien

De Hollandsche troepen bleven te Imagiri

overnachten.

Omstreeks 9 uur 's avonds kwamen de brandals het verblijf
der Hollanders belegeren.

Toen schoten de beide partijen he-

vig op elkander, en om 2 uur verwijderden de brandals zich.
Ken Ambonnesche

soldaat was aan zijn linker hand gewond,

's Morgens om 8 uur vertrokken de Hollandsche troepen naar
een dorp ten zuiden van Manger, waar Kolonel SOELEWIJN een
benteng aanlegde.

Zij bleven daar overnachten, en vertrokken

den volgenden morgen naar Bantod;

waar zij zich bleven le-

geren , en een stal bouwden.
69.

Overzigt van het terrein door
de brandals bezet. Sultan N G A B ÜOEE-CHAMID aan het zeestrand

te Baleberan,

zijn gebied door

bentengs omringd.
te Bantoel,
de

De troepen

Baldadigheden door

Hollanders te Slarong ge-

pleegd.

Verplaatsing van Ma-

doeresche officieren.

Rangs ver-

heffing van eenige Madoeresche
en andere Grooten.

XXIM

„
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De troepen van Sultan NGABDOEL-CHAMID , die Gamed bezet
hadden, stonden onder bevel van Pangeran

SoERjâ,

Toemhig-

goeng PADM&srëGâaâ en Toemenggoeng SëTjapKAwma.
stonden uit 250 man.

Zij be-

Zij die het dorp Bokong bezet hadden,

te zamen 200 m a n , werden aangevoerd door Baden DirâKOEsoEMâ, Kjai Âdipati OESAWAN, Mas Toemenggoeng D J A L A N D M J A
en Mas Bangga PuAwnUDnaGa.
Bolong

Maar de troep die het dorp

bezet h a d , was door de uit het noorden komende

Hollanders verjaagd, en naar het zuiden gevlugt, en de Hollanders waren toen naar h e t noorden teruggekeerd.
der brandals,

die het dorp Intâ-intâ

J.00 m a n , en werd aangevoerd

door

jOEDâ en Baden Pandji DiajapBAwma.
die het dorp

Senèpi

Toemenggoeng
De Irandals

Pangeran

SOEBA-

eindelijk,

bezet hadden, werden aangevoerd door

Pangeran Ngabèhi NGABDOEK-RACHMAN , Pangeran
SAMSOE,

De troep

bezet h a d , bestond uit

NGABDOEL-

DiPaNëGâuâ, een zoon van Sultan

NGAB-

DOEL-CHAMID , en Pangeran PAKOENINGILAT. Sultan NGABDOEL-

CHAMID vertoefde toen m e t Kjai GOEEOE Mâuiâ en Kjai D J O E HAB-MISKIN in h e t dorp
Op Vrijdag den 6

en

Baleberan.

Moeharam (18 Junij 1828) bevond Kjai

DJOEHAB-MISKIN zich juist in het dorp Baleberan aan ' t zuider
zeestrand,
op,

en stak een oud stuk grof zakkegoed als vaandel

maar toen het ontplooid was, verdween er de helft van.

Hierdoor werd Sultan NGABDOEL-CHAMID zoo ontmoedigd, dat
hij naar zijn pasanggrahan
De landen,

in het dorp Kasarnbirâtâ terugkeerde.

die Sultan NGABDOEL-CHAMID nu nog in zijn

magt h a d , strekten zich 50 paal van ' t oosten naar het westen
uit

en ongeveer

Maar

binnen

moerassen.

25 paal van het zuiden naar het noorden.

die landen

waren veel bergen en uitgestrekte

Daar buiten waren alle landen aan de Hollanders

gehoorzaam.
De bentengs der Hollanders lagen nu rondom
op een afstand van 1 5 , 10 of 6 palen.

Kasarnbirâtâ

Zij hadden het voor-

nemen om zoodra de bentengs in de dorpen Manger en Srogol gereed

waren, nog weer een benteng digter bij Kasarnbirâtâ aan

mmmmnmm
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te leggen,
ten.

en, als die gereed was, Kasambirâtâ

te verwoes-

De Hollanders hadden (in den kring van bentengi) geen

andere opening gelaten dan den weg naar het

KMir-gebergte,

opdat Sultan NGABDOEL-CHAMID naar dat gebergte zou kunnen
gaan:

zoo hij dat deed, wilden de Hollanders hem niet ver-

volgen , omdat de weg zeer slecht was. H u n streven was Sultan
NGABDOEL-CHAMID maar gebrek te doen lijden, omdat naar de
meening der

Hollanders in het Xè'&--gebergte geen voldoend

voedsel voor veel menschen te bekomen was, hoewel er veel
dorpen waren, want men vond er 10 dorpen met Tegal velden
en weinig satoahs.
In de maand Moe/taram vocht een kolonne, die van Tempel
kwam, met brandals,

die in het dorp Intà-intâ gelegerd waren.

Deze verloren daarbij 2 aanvoerders : Raden
AU Basah
werd.

NâïaDiiiDjâ

en

TjaKRaNëGaBl, wiens hoofd aan de slapen doorboord

Bovendien sneuvelden er ongeveer 50 gewone soldaten.

Al de legeraanvoerders van Sultan NGABDOEL-CHAMID kwamen

nu

te

Kasambirâtâ

bijeen.

Sultan

NGABDOEL-CÏIAMID

gelastte hen toen zich gereed te houden, want als AllaA,
Allerhoogste, hem hulp verleende, wilde hij op den 1 8
van

en

de

of 20™

de maand Moe/iaram aan zijn vijanden een slag leveren,

en indien de Allerhoogste hem geen hulp verleende, wilde hij
in

de spelonk

van den Goenoeng JJanang gaan, daar hij dan

volgens zijn proclamatie niet meer in staat was de Hollanders
weerstand

te bieden.

Hij stond aan Toeinenggoeng lleDjaNë-

G;iii;'i en

Toemenggoeng

DjâjâwiNaTâ niet toe eenige militaire

vertooning te m a k e n , en gelastte hen zich in het dorp

Pa-

dokan schuil te houden.
Zoolang
Bardoel

Majoor

VAN GANZEN

bezet hadden,

en

Kommandant

POLAND

onderwierpen zich veel dorpsbeAvoners

aan de Hollanders , en velen bewerkten weer hun saw«/*-velden.
Baden Pandji

Kapitein

SoEMaNëGâiiâ werd naar de stad terug-

gezonden , omdat hij aan heete koorts leed, en te Bantoel vervangen door Baden Pandji Kapitein SâsuâwiNaTa.
reden werd Luitenant

Kjai

Om dezelfde

SiNGaMAKiTja ook naar de stad ge-

10
zonden.

Zijn opvolger was Luitenant

Djajaj&ëKsa.

Zoodra de

gewone soldaten ziek werden, liet men hen door anderen vervangen.
zonde

Dientengevolge waren er in de stad maar weinig gepradjoerits.

Majoor VAN GANZEN verwijderde zich (van Bantoel)

om een

uitstapje te maken naar de plek, waar Sultan NGATOOEL-CHAMIB
te

Slarong

vertoefd

Kommandant

had.

Hij deed dien logt te gelijk met

POLAND en met de Hollandsehe en Madoeresche

officieren.
De verblijfplaats

van

Sultan

NGABDOEL-CHAMID

bestond

uit twee spelonken naast elkander aan de helling van den berg
met

een uitgang naar het zuiden.

De westelijke (grot) was

ingerigt voor slaapvertrek en van een deur voorzien.
stede bestond uit een grooten, vlakken steen.
grot was voor audiëntiezaal ingerigt.

De slaap-

De oostelijke

Tussohen die beide spe-

lonken droop water uit een ronden steen, zoo groot als de dop
van een Klapa-gading
Het

met een uitstekende punt als een borst.

water droop ook op een steen, die de gedaante van een

kopje

h a d , en

hoewel het zonder ophouden op dien als een

kopje

uitgeliolden

steen droop, liep het niet over den r a n d ,

en het verminderde ook niet.

Tea westen van die spelonk lag

een groote vlakke steen naast een vijver, en die was bestemd
voor bidplaats.

Yoor

de spelonk

steen onder een îvidâr â-boom,
Sultan,

lag nog een zwarte harde

bestemd voor zitplaats van den

als bij audiëntie gaf.

Nadat Majoor VAN GANZEN en zijn officieren dit alles gezien
hadden, schonden zij die overblijfselen, door er steenen tegen
te werpen.

Ben van de officieren, Luitenmit

K E S (KESSLER?)

gooide den steen, waaruit het water droop, in stukken.
zijn tehuiskomst
kerheup.

viel

hij

van

zijn

Bij

paard, en brak zijn lin-

Kommandant POLAND wilde ook als de anderen een

steen werpen , maar werd door een sergeant van do Madoeresche
piekeniers, met name KaLasiNGâ daarin tegengehouden.

Nadat

zij de verwoestingen hadden aangèrigt, en elk zijn eigen naam
op den grooten vlakken steen geschreven bad , keerden zij naar

• '

.

_

_
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de legerplaats te Banloel

terug.

Niet lang daarna werd Majoor

VAN GANZEN ziek en naar de stad vervoerd, waar hij overleed.
Woensdag den 1 8 e n MoeJiaram (30 Jiilij 1828) gingen

Op

Raden Ar ja Kapitein

DJAJENGKAT en de Luitenants Maden Tj°i-

KUaKOESOEMa, Raden DjajaNADPaDa, en Raden SoEiiâPATi van
Tempel

naar

-Jogj/a om daar voor goed te blijven, omdat er

geen pradjoerits

meer waren, want men liad ze over andere ben-

teng s verdeeld.

Een Luitenant

Kjai

men de benteng van Kalidjengking
De

troepen,

KoEDa-PANGBOEMPAK liet

bewaken.

die de bentengs van Grogol en Tegalwaroe be-

waakten, gingen op marsch naar het dorp SanoeM.
het dorp Kelapan

ontmoetten zij brandals onder aanvoering van

Toemenggoeng TjâKiiâNëoâitâ,
menggoeng
dadelijk

Digt bij

Toemenggoeng KënTaNëGâfiâ, Toe-

SâTjaNëNâitâ en Toemenggoeng SoERawiDjâjâ. I n het
ontstane

hevige geweervuur van beide zijden, kwam

Toemenggoeng SOEH§WIDJAJA door een schot te vallen en sneuvelden behalve een loerah van de Pragis, Mas N G I I U genaamd
nog

5 Boellcijâs.

brandals

terug.

Nadat deze gesneuveld waren, trokken de
Bij

het

dorp

Inlâ-iutà

hielden zij halt en

stelden zich in ' t gelid, vereenigd met de troepen van Pangeran
NgabèM NGABDOEK-RACHMAN , Pangeran

ArasoEUjâ,

Pangeran

SoEMaNëGâuâ en de Toem~énggoengs RëKsawiDjaja en KëETaDaNa,
bestaande uit ongeveer 400 man.
Op Maandag den 7 e n Sapar 1756 (18 Aug. 1828) ontvingen
Pangeran

Adipati

van Madoerâ en zijn broeder uit handen van

Eesident

VAN N E S van Logya een document of acte van het

Gouvernement, waarbij Pangeran
het

Gouvernement

van Pangeran
Luitenant
zelfde

Adipati

en zijn broeder door

in rang verheven werden en hun de titel

Adipati

Kolonel SëTjâ-ADiNiNGiiAï en

Kolonel SoEiuâ-ADiNiNGUAT verleend werd.

document

werd Pangeran

schap

I n dat

Majoor ATMaDJa-ADiNiNGRAT

in rang verheven met den titel van Pangeran Luitenant
ATMaDjä-ADiNiNGBAT.

Pangeran

Kolonel

Die verheffing veroorzaakte groote blijd-

onder al de troepen en de leden van het Madoeresche

vorstenhuis, zoowel aanzienlijken als geringen. De Soemenepsc/w
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Pangerans

werden

heven. Pangeran

door het Gouvernement ook in rang verArjâ NAwawi werd nu Pangeran

Arjâ

tenant Kolonel IMAWAWI, Pangeran MOHAMMAD werd
Majoor

MOHAMMAD van de artillerie, en Pangeran

werd Pangeran
Pangeran

Lui-

Pangeran
SABOEDIN

Majoor SABOEDIN van de lansiers. Tevens werd

Adipati

MANKOE-ADININGBAT van Pamekasan tot den

rang van Kolonel verheven.
70.

Generaal DE KOCK inspecteert
de bentengs van Grogol en Tegal-waroe.

Togt naar

en Manger.
birâtâ.

Gading

Togt naar Kasam-

Drie Madoeresche offi-

cieren keeren naar Madoerâ terug.

Gevecht bij Grogol.

tan

NGABDOEL-CHAMID

Sultrekt

heen en weer. Hevige gevechten

te

Togt

Polong

en

naar Benang

Barougau.
en gevecht

aldaar.
Op Donderdag den 10 e n Sapar (21 Aug. 1828) vertrokken
Pangeran
broeder

Adipati

Kolonel Sëïja-ADiNiNGKAT van Madoerâ, zijn

Pangeran

Luitenant

Kolonel SoEiuâ-ADiNiNGiiAT, en

Sajid CHASAN , te gelijk met Pangeran
WAWI en zijn broeder Pangeran
ran

Majoor

Luitenant

Kolonel N A -

Majoor MOHAMMAD en Pange-

SABOEDIN in ' t gevolg van Kolonel COCHIUS naar

de benteng van Tempel,

om Luitenant

Gouverneur-Generaal

DB

KOCK daar af te halen. Zij verlieten de stad 's morgens om 5
u u r , en kwamen omstreeks 9 uur bij de benteng van
ten noorden van de benteng van Pisangan
die van Tempel.
tapan-boom
den

grooten

Magelang,

Malaka,

en ten zuiden van

Zij hielden daar halt onder een grooten ka-

aan de kant van een (zij) weg , ten noorden van
weg.

Niet lang daarna kwam de Generaal van

en groette allen.

Daarop vertrokken zij om naar

J_
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de benteng van Grogol en Têgal-waroe,

ten zuiden van Pisangan.

Om. 11 uur kwamen zij bij de benteng van Grogol.

Ten wes-

ten van die benteng was een kleine, maar zeer steile berg met
de gedaante van een koekoesan, die Goenoeng-Gelap heette. Op
den top van dien berg stond een soldaat op schildwacht.
Generaal

ging

De

daar heen om de post, waar die schildwacht

stond, te inspecteren, maar geen van de paarden konde den berg
bestijgen, uitgezonderd dat van den Kommandant der benteng
van

Grogol.

Om die reden gingen de Generaal,

de

Kolonel

en de officieren den berg te voet bestijgen, want moeijelijk zou
men iemand vinden, die zoo forsch, gespierd en sterk van gestel was als Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK.

Al de

officieren hijgden a l , toen de Generaal nog met snellen pas den
berg

op- en afklom.

Nadat de Generaal eenigen tijd in de

benteng gezeten h a d , vertrok hij weer naar de benteng van Tempel , terwijl de Kolonel en de andere officieren hem begeleidden.
Zij kwamen daar omstreeks 3 u u r , en bleven er overnachten.
Den volgenden morgen keerde de Generaal naar Magelang

te-

rug ; Kolonel COCHIUS en zijn gevolg gingen weer naar Jogya.
Op

Zondag den 20 e n Sapar (31 Aug. 1828) rukte Kolonel

COCHIUS uit

naar

het

dorp

Gading,

omdat men verhaalde,

dat Toemënggoeng DjajaNëGaaa zich in dat dorp gelegerd
en

dat

Sultan

Luitenant
Sultan

NGABDOEU-CHAMID

hevig gestreden had met

Kolonel SOI.LEWIJN bij de benteng van Manger,
NGABDOEL-CHAMID

Padjang

te trekken,

had,
daar

het plan had om oostwaarts naar

ingeval hij een uitweg vond.

Om die

reden ging Kolonel COCHIUS met spoed naar het dorp Gading
om hem den weg af te snijden.

Hij ging met niet meer dan

8 huzaren van de stad, en nam bij zijn komst te Bantoel de
daar gelegerde kolonne met al de daar aanwezige Madoeresche
pradjoerits

mede.

Bij

het dorp Samen komende, kon hij de

voorpost van de brandals zien.

Na 7 malen op hen geschoten

te bebben rukte hij voorwaarts, en toen vlugtten de brandals
spoedig weg.

Toen zijn troepen bij het dorp Gading kwamen

vonden zij dat verlaten, staken de huizen in brand, en gingen
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verder naar het dorp Bradjan,

dat eveneens verlaten was, en

waar zij bleven overnachten,

's Avonds om 9 uur kwamen de

brandals uit het noorden, schoten 6 keer met geschut en geweren , maar alleen zij die op wacht stonden, beantwoordden
hun

schieten;

moesten
\

want

maar

dat had

de Kolonel gelast, de anderen

blijven slapen.

N a een gevecht van ongeveer

uur verwijderden de brandals zich.

De Hollanders vertrok-

ken 's morgens om 6 uur na eerst het dorp in brand gestoken
te hebben met het doel om naar Manger te gaan.
van

Bardoel

zijn

kolonne.

ontmoetten
Allen

zij Luitenant

Ten zuiden

Kolonel LE BKON met

hielden toen ongeveer een uur halt, en

vertrokken toen weer. Luitenant

Kolonel UB EHON en zijn troe-

pen marcheerden af te gelijk met de kolonne van Bantoel, die
naar

Bantoel terugkeerde.

naar Manger,

Kolonel COCHIUS vertrok van daar

slechts van 8 huzaren vergezeld.

H e t gevecht, dat Luitenant

Kolonel SOIJ.EWIJN aan

NGABDOEL-CHAMID geleverd h a d , was afgeloopen.
was weder naar Kasambiràiâ

De

Sultan
Sultan

teruggekeerd, nadat vele van zijn

soldaten en een van zijn aanvoerders gesneuveld on 2 van hen door
kogels gewond waren. De Hollanders hadden toen 1 vaandels en
een zwarte vlag met het teeken van een volle maan aan een drie
puntige, met goud ingelegde speer en een paar vaandels met het
teeken

van

een

volle maan aan een vierpuntige, met goud

ingelegde speer buit gemaakt, en hadden maar één huzaar verloren, doordat zijn paard niet te houden was en naar de vijandelijke gelederen holde.
Kolonel COCHIUS bleef maar één nacht te Manger, en keerde
den volgenden morgen naar Jogyh terug.
De Kapitein

der Madoeresche piekeniers, Raden

KOETAKOE-

SOEMÏI werd wegens ziekte naar de stad gezonden en te
toel door Baden Pandji

Ban-

DjajaüiPOERa vervangen.

Niet lang nadat Sultan NGABDOEL-CHAMID na het gevecht
te Mangir naar Kasamùirâtâ

teruggekeerd was, vertrok de Hol-

landsché kolonne van Magelang
liaa .r Kasambk&tâ

nog in dezelfde maand

en belegerde die plaats.

Maar Sdtan

Sapai
NÖ-AB-
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verwijderde zich van daar zonder te vechten.
De Hollanders staken er alle woningen in brand, en vertrokken
toen, om naar hun garnizoen terug te keeren. Op den grooten
Weg ontmoetten zij echter een aantal van ongeveer 4000
brandals, die hen dadelijk omsingelden. Er ontstond een hevig gevecht, waarin beide partijen elkander van 's morgens 8
uur tot 's namiddags 2 uur bestookten en vervolgden. Een
van de raderen van een affuit brak daarbij, zoodat men het
stuk geschut niet vervoeren kon ; één van de Madoeresche^radjoerits, die voor Luitenant KëBOEpNUNGa liep en bij de 4 e kolonue behoorde, werd door 3 kogels getroffen : één drong in
zijn voet, de beide anderen drongen niet door. Yan de Madoeresche pradjoerits die in de benteng van Tempel in bezettinglagen en ook mee vochten, werd de loerah SINGANDI*» aan
zijn hand door een kogel gewond. Yan de Hollanders sneuvelden velen, en velen werden gewond. De brandals hadden
ook veel dooden en gekwetsten. Daar men toen van het vechten te vermoeid was, werd de strijd gestaakt, en trokken de
koionnes elk naar haar post terug.
DOEI.-CHAMID

Op Donderdag den 24 en Sapar (4 September 1828) werd
Raden Kapitein Arjâ DJAJEKGIIAT van Madoerâ wegens dysenterie naar Madoerâ teruggezonden, te gelijk met 2 Luitenants
Raden DjâjaNADPaDâ en Raden SoEuaDiKDjâjâ , die nu en dan
ziek waren.
Op Yrijdag den 9 en (beter den 10en) Moeloed (19 Sept. 1828)
vochten de Hollanders hevig met de brandals ten zuiden van
de benteng van Grogol. Zij vochten zelfs man tegen man. Majoor DipI.Djâjâ van Soemenép Averd door een kogel aan 't hoofd
doodelijk getroffen. Onder de soldaten waren ook veel dooden
en gekwetsten. Onder de gesneuvelden waren 2 met den rangvan Rânggâ, 1 met den rang van Ngabehi en 15 zonder rang.
De brandals keerden toen naar hun verblijfplaats terug, en
de Hollanders gingen weer naar hun kazerne.
Stiltan NGABDOEL-CHAMID bleef in dien tijd in de dorpen,
die aan Kasambirâtâ grensden, heen en weer trekken. Nu en
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im hield hij zich in het dorp Kedoengloehâ aan de Prâgâ-ïivier op.
Dingsdag den 1 3 - (beter den 1 4 - ) Moehei (23 Sept, 1828)
rukte Kolonel CoCHiüs naar Bnâgiri op, medenemende de kolonne van Mnâlâjâ, de troepen van NâïâraâDjâ, aangevoerd
door Baden Toemhiggoeng NâiâwiDlâlâ, en de kolonue van
Bantod met de Madoeresche pradjoerits onder Baden Kapitein
Pandji SâsuâwmâTa en de Luitenants Baden SëTjaniPOEna en
SiNGäpliTuä en ouder den Kapitein der piekeuiers Baden Pandji
DjäJÜDiPOEKa en de luitenants Mas DjIjâsëKsâ eu Baden DjâjâLëKsâNa. Deze beide kolonues vereeuigdeu hun gelederen
in de foifey van lreng-Mng.
Nadat zij de foifetf om 10
mir verlaten hadden, en de Opak-nviex genaderd waren,
kwamen de kolonne van Dânâlajâ en de troepen van N&rfr
PEâDJa met de hrandals in gevecht, Na ongeveer een uur
strijdens vlugtten de hrandals. De Hollanders gingen toen
verder om naar het dorp Barongan te gaan. Bij het dorp
Bolong kwamen de hrandals van achteren, van de regter- en
van de linkerzijde uit het geboomte aanzetten en op hen
schieten. Die van de linkerzijde schoten, trollen een sergeantmajoor van de Soemènêpsche lansiers, met name AMMAT , daar
hij in het borstbeen door een kogel getroffen werd, die tot t i schen de schouders doordrong. Hij viel van 't paard, maar
was toen nog niet dood. Spoedig rigtten de Madoeresche pror
djoerits en de Âmbmmsehe soldaten pelotonsvuur op de hrandals.
Een sergeant van de Madoeresche piekeniers liet zich spoedig
met zijn vaandel van het paard vallen, en als hij dat niet
gedaan'had, zou hij door de kogels van zijn makkers getroffen
zijn, daar hij zich juist vóór zijn kameraden, die pelotonsvuur gaven, bevond. Toen de Hollanders zoo hevig schoten,
vlugtten de hrandals spoedig weg.
De Hollanders marcheerden toen verder. Niet lang daarna,
kwamen er ongeveer 15 hrandals te voet uit het geboomte
van een dorp te voorschijn, op »/, V& aistand van hen. Toen
Kolonel COCHIUS hen zag, liet hij halt houden, stelde zijn

..*•
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troepen in ' t gelid, en draaide het geschut om.
dals pelotonsvuur

Toen de bran-

gaven, gaf de Kolonel een Luitenant

order

om het geschut op hen af te schieten.

De Luitenant deed dit

en toen vlugtten allen in het geboomte.

Onder hen was er één,

die een geel vaandel droeg.

Daarna sloegen de brandals met

veel geraas op bendes en rijstblokken.

De Hollandsche troe-

pen vertrokken toen van het dorp Polang,
Barongan

te gaan.

De brandals

om naar het dorp

ziende, dat de Hollanders

vertrokken, kwamen spoedig uit het geboomte, en gaven hun
pelotonsvuur in den rug.
De brandals vochten in dien tijd met zooveel vuur en opgewektheid , omdat zij aangevoerd werden door Pangeran NGABDoEi, JOJDJID, vroeger Pangeran

SoEBjaBBaTa genaamd, verder

door DjijiMëNGGaLa van Samen,

die nu Toemènggoeng Djâjâ-

NëGaEa heette, en door Raden Mas SëNTOT of Paden EaNGGa
PHIWIBI

SëNTiKa, een zoon van den BÜNGGI , den vroegeren

oproermaker van Madioeu.
pilaren van Sultan

Deze personen waren nu de steun-

NGABDOET.-CHAMID.

Toen de brandals

nu uit het geboomte schoten, werd één

van de Hollandsche soldaten getroffen
zijn regterkuit

doorboorde.

Zij

door een kogel, die

schoten

andermaal, toen de

Hollanders hun vuur beantwoord hadden, en daardoor werd
Weer één van de Hollanders gewond.

Daarna hielden zij halt

ten noorden van de rivier van Imâgiri, en schoten hun geschut af.
De brandals

schoten toen weer uit het geboomte, en troffen

een artillerist met een kogel, die hem de borst
zonder dat hij stierf.

doorboorde,

Daarop vertrokken de Hollanders van

Imâgiri.
Omstreeks 2 uur te Barongan
tijdelijke

komende, sloegen zij daar

verblijven op en overnachtten daar.

half acht 's avonds kwamen de brandals
Imâgiri

rivier, en gaven

Ongeveer om

ten oosten van de

onder hard geschreeuw

klinken van de bendes pelotons- en geschutvuur.

en 't luid
De Hollan-

ders , die op wacht stonden, beantwoordden dat vuur maar,
de anderen liet de Kolonel slapen.

É

Daarop werd een korporaal
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van de Hollanders, die de wacht afloste, door een kogel, die
hem het hoofd doorboorde, doodelijk getroffen.

Kolonel

Co-

OHIÜS werd om den dood van dien korporaal zoo hevig verwoed , dat hij . met al zijn troepen vooruit rukte en snel met
het geschut liet vuren.

De brandals trokken nu t e r u g , ver-

hieven hun gebeden andermaal luid schreeuwende, en gingen
toen weer vooruit.

Terugkeerende naar hun vroegere plaats,

gaven zij weer pelotonsvuur en schreeuwden.
hield de strijd op.

en vertrokken van daar om 6 uur.
keerde naar Dân&làjà
De Kolonel

Om half drie

De Hollanders staken de huizen inbrand,
De kolonne van Dâiuîlâjâ

en die van Bantoel naar Bantoel

terug.

kwam te gelijk met de kolonne te Bantoel,

en

ging zonder zich daar op te houden weer naar de stad.
Zondag den 18 e n (beter den 19 e n ) Moeloed (28 Sept 1828)
vertrok Kapitein

WESTINCK,

kommandant van Bantoel,

zijn kolonne en met de Madoeresche pradjoerits
tegelijk met Luitenant
Manger.

met

van Bardoel

Kolonel SOLLEWIJN , en zijn troepen van

Al die troepen vereenigden zich in het dorp Pondong.

Toen allen marschvaardig en in ' t gelid geschaard waren, vertrokken

Luitenant

Kolonel

SOLLEWIJN en zijn troepen zuid-

west waarts, terwijl de kolonne van Bantoel

oostwaarts ging.

Bij het dorp Bawahan zagen zij ongeveer 20 brandals met een
geel vaandel, die op de vlugt gingen, toen er op hen geschoten

werd.

Terwijl de Hollanders hen nazetten, zagen zij bij

het dorp Benang

ongeveer 100 brandals met 4 vaandels en 1

vergulde pajoeng.

Deze brandals rigttën op de Hollanders pe-

lotonsvuur van voren, van de linker- en van de regterzijde.
Toen deze echter met geschut op hen vuurden, en de kogel
over de vaandeldragers heen vloog, vlugtten de brandals,
schrik bevangen in het dorp Benang.
uu bevel, dat de Soemënepsc/ie

Kapitein

van

WESTINCK gaf

Kapitein met zijn troepen naar

de linker zijde zou gaan, terwijl de Hollanders naar de regter
zijde gingen en de Madoeresche pradjoerits in 't midden bleven.
De brandals kwamen
Er ontstond

regts

en links

een levendig gevecht.

uit

het dorp

Een Soemenepsc/te

Benangwacht-

mmmnmmm
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meester werd aan zijn regterdij getroffen. Een Madoereesch
vaandel met het teeken van een witten aap werd boven de
kop van den aap door een kogel doorboord.
Nadat liet geveclit een half uur geduurd had, vlugtten de
wandal». De Hollanders staken toen het dorp Benang en al
de regts en links van daar liggende dorpen in brand.
Daarop kwam er iemand met een order van Luitenant Kolonel SOLLEWIJN. waarin Kapitein WESTINCK gelast werd zich
met hem te Tankil te vereenigen, daar Luitenant Kolonel SOLLEWIJN met de brandals gevochten en de huizen van dat dorp
in brand gestoken had. De Kapitein vertrok toen met zijn
troepen naar Tankil, waar hij om half een aan kwam en zijn
kolonne met die van Manger vereenigde. Nadat de troepen
op de pasar van Tankil uitgerust hadden, gingen zij om 2 uur
weer op marsch. Ten oosten van het dorp Benang kwamen
de brandals regts en links van de voortmarcherende troepen
uit de dorpen en schoten op hen. De Hollanders schoten al verder gaande terug. Een van de Madoeresche pradjoerits, Ketel
genaamd, werd 2 keer door een kogel ligt gewond. De brandals
gingen steeds voort met schieten, maar toen losten de Hollanders liet groote kanon, dat in de benteng van Grogol geplaatst was en daarna schoten zij met het geweer op hen. Nu
kwam er opening in de drommen der brandals, eu gingen zij
hl het dorp. De Hollanders trokken nu verder, en daarop
kwamen de brandals weer uit het dorp, en schoten op hen.
Toen de Hollanders bij het dorp Samen gekomen waren, hielden zij halt, en werden de Hollandsche huzaren gelast de brandals, die op een afstand achter hen waren, natezetten, en toen
vlugtten deze in groote verwarring. De Hollanders gingen
daar na weer verder. In het dorp Tandang komende keerden
de kolonnes naar haar respective benteng» terug.
71.

XXIV

Hulptroepen gezonden van Tcrnate, Tidore en Boeton. Hun wapening, kleeding, soldij en dieno
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sten. Raden Adipati Luitenant
Kolonel WiiiâNëGanâ te Gowok,
verheven tot Pangermg PRABOENINGRAT.

Luitenant Gouverneur Generaal DE KOOK kwam met de hoogeAmbtenaren te Batavia overeen, om hulptroepen van de Vorsten van het oosten te vragen, en deze kwamen te Mage7ang
aan. Die van Ternate werden aangevoerd door Majoor SAÏTOE,
die een uniformrok met epauletten droeg. Hij had 560 Alfoeren,
die hun kleedjes tusschen de beenen door gehaald hadden,
onder zich. Die van Tidore werden aangevoerd door Majoor
SAWIJORDIST , die een rok met epauletten en een tulband
droeg. Zij bestonden uit 297 man, geheel als Bnljïks gekleed,,
zij waren dan ook Mohammedanen.
Deze troepen van Ternate en Tidore waren gewapend met
werpspiesen, pijlen, schilden en korte zwaarden. De steelen
van de werpspiesen waren van kleine bamboe, de punten waren van armkout, cylindervormig gesneden. Als zij zulk
een werpspies wilden afwerpen, hielden zij een stuk lamboe
van één span en één hand lengte, waarvan van voren de
helft was weggesneden, en dat daar van een kapas-y& voorzien
was, en diende om de werpspies af te werpen, in de hand.
TV anneer zij zulk een werpspies wilden uitwerpen, legden zij
cle eeue punt van de werpspies in de linker hand en het dikke
uiteinde van de spies op het eind van de bamboe (dat men
in de regterhand hield); daardoor kon de spies zoover wegvliegen. De pijlen, die zij gebruikten, waren ook van dunne
bamboe met punten van «rèahout, maar zonder vezels; daar
door had de pijl, zóó aangewend, een goede uitwerking. Zij waren
verder niet vergiftigd, want door haar uitwerking waren zij
al zoo goed als half vergiftig. Hun bogen maakten zij van
de stam van de bamboe ori, en de pezen waren van rotting.
Zij zagen er uit als een halve draagstok, daarom waren zij zoo
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stijf. Als de Alfoeren zulk een pijl afschoten, drong- zij door
" menschen heen.
Hun schilden waren 1 el en 1 span lang en één vadem
ed; in 't midden ingebogen en driehoekig. Plet handvatsel in 't midden was belegd met schalen van zeeschelpen
of scherven. Overigens waren zij van hout gemaakt. Hun
korte zwaarden hadden den gewonen vorm.
re

De aanvoerder van de Boetonsche troepen was een ouder
hoeder van den Sultan van Bodo», 7 genaamd
Sultan SAMS
O — « « . * * * « . M W ^ / f r KJjd.LtJUMJL.3S .
W

*uj had den rang van Luitenant Kolonel, en droeg een baadje met
«lippen en knoopen en met galon omboord. Zijn saroeng was
°ok mei galon omzet. Zijn koeloek had den vorm van een
Staman (?) ook met galon omboord. Telen van zijn Mantris
»aren officieren. Hij had 400 man als üntjih gekleed, met
Pieken en krissen, gewapend , onder zich. Ook had hij 2 Hadjis
als
zijn Goeroes, die nu en dan de gebeden van de maand
Moeloed opzeiden, bij zich.
De soldij van de soldaten van die 3 landen was als volgt:
die geweren wilden dragen kregen 6 Gld. en de anderen 3 Gld.
Joelen van de soldaten van die 3 natiën waren gelegerd te
T
yalwaroe onder Magelang. Zij waren wel eens met den
v
'jand in gevecht geweest, en als de Hollanders tegen den
Mjand uitrukten, werden zij voorop geplaatst, Zij waren buitengemeen dapper, drongen onbevreesd in de huizen om te plunderen, en kregen veelal buit. Van de Alfoeren, die eigenlijk
(even ruw als) Dajalchers waren, liet men velen vrij in de
osschen rondloopeu. Dientengevolge kwamen de brandals die
ac
h m de bosschen verscholen, in groote moeijelijkheden. Zij
»ilden wel met hen strijden, maar beseften, dat het een
^hande was, als zij eens 't ongeluk hadden door toedoen van
Cl
e naakte vijanden te sterven. En als zij niet methenvocheu, bragten zij hun veel nadeel aan. Daarom werden de
velhißs van angst bevangen. Van de soldaten van die 3
Natiën kwamen slechts weinigen in gevechten om, maar velen
Wierven aan ziekten.
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Daar de dorpen regts en links van Gkooh liggende, allen
zonder uitzondering zich al onderworpen hadden aan Baden Adipati Luitenant

Kolonel WniaNeGânâ, die zich te Gbwok gelegerd

had, besloot de Generaal,

dat hij westelijk moest voortdnngen

en zich legeren buiten de benteng van MalaÜ.

Vele links en

regts van MalaÜ liggende dorpen onderwierpen zich daar ook
aan hem.
Het Gouvernement was hem daarvoor hoogst dankbaar, en
verhief hem van zijn lagen tot een hoogen r a n g , door hem
te verheffen tot Paugeran
van chpradjoerits

PIUBOENINGUAT ,

van de kraton,

pajoeng te dragen.

Pangeran

Luitenant-Kolonel

met het regt om den gouden

PRABOENINGRAT werd daardoor

zeer hooghartig, en nam in één maand 2 Prinsessen ten huwelijk

De een was een dochter van Pangeran MANSOEKOESOEJUI,

een van des Sultans voogden; de andere was een dochter van
Pangeran

S i ™ o E S o E K a . Vroeger was hij al met 2 Prinsessen

getrouwd, van welke de een een dochter van Sultan Ranja, en
de andere een dochter van Pangeran ABOEBAKAB was. De laatste
was zijn oudste vrouw geweest doch nu reeds overleden.

Pangeran

PKABOETOKA-r had dus gelijktijdig 3 vrouwen van aanzienlijke
geboorte, en toen ter tijde was er niemand te Jogj/â, die Pangeran
PiiABOENiNGiiAT in weelderigheid van levenswijze overtrof.
172.

Onderhandelingen
GoEitoE Mama.

met
Zyn

Kjai
on-

derwerping.
Pangeran

PUABOEMNGUAT ontving te MalaÜ bezoek van een

afgezant van Kjai GOEROE Mân-jâ, die (door dezen) vrijen toegang naar het land PaSfm§ verzocht. Pcwgerm PRABOSMNQ&AT
antwoordde, dat hij hem dit niet durfde toestaan, en dat hij er
eerst kennis

van wilde geven aan den Generaal.

Nadat die

afgezant vertrokken was, gaf Pangeran PRABOENINGHAT kennis
van dat verzoek aan Kolonel COCHIUS en Resident
van

Jogyâ.

VAN N E S

I H H I M H i H H ^ ^ ^ H ^ H H H i H i

B H
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Op vrijdag den 22™ Rahingoelahir

(31 Oct. 1828) ging

Resident VAN N E S met Kolonel Cociiius naar h e t dorp

Malati,

met het voornemen om met Kjai GOEROE MaDjâ een bijeenkomst
te hebben.

Doch zij ontmoetten hem daar niet.

Alleen Pange-

ran PRABOENINGRAT ontmoette den afgezant van Kjai GOEROE
MÜDja, m e t name Kjai
flat Kjai

IMAM GA S A L I , die hem mededeelde,

GOEROE MaDJa niemand wilde ontmoeten dan de

hoogste ambtenaren van het Hollandsche Gouvernement.
lonel COCHIUS
stad terug.

en Resident

VAN N E S keerden toen naar de

Bij hun komst

in de stad gaven zij daarvan

herigt (aan de autoriteiten) te Magelang
Op maandag den 25™ Rabingoelakir
Luitenant

Ko-

en

Kârtâsoerà.

(3 Nov. 1828) kwam

Gouverneur Generaal DE KOCK van Magelang te Jogj/cl.

Tegelijkertijd vertrok Kolonel N A H Ü L J S , met Pangeran
PoEROEBajâ , Pangeran

Adipati Ngahehi,

TAI; A M , Baden Adipati

SâsiiaDiNiNGRAT, Patih

en de Pangoeloe van Soeràkartâ.
Malati.

Pangeran

Pangeran

Adipati

Aiinâ M A -

van Soeràkartâ

Zij ontmoetten elkander te

Adipati

van Madoerâ en zijn broeder kwa-

men hem daar te gemoet.

Den volgenden woensdag gingen

Kolonel N A H U I J S , de Resident van Jogi/â, de Patih

van Jogyà

en Soerâkortâ, de Pangoeloes van Jogi/à en Soeràkartâ,
geran PRABOENINGRAT

Kjai

en S A J I D CHASAN

IDIN

GOEROE Manjâ had een pasanggrakan

naar

PanMalati.

buiten het dorp

midden op de «awa/ivelden laten oprigten.
Toen de Heeren met hun gevolg in die pasanggrahan
men,

en Kjai

GOEROK M a m a

ontmoetten,

Kjai

kwa-

gaven zij hem

vriendschappelijk

de hand.

SAJID CHASAN.

Daarop zetten zij zich naar orde neder, de

GOEROE M a ü i a

omhelsde

Hollandsche beeren en hun gevolg ter regterzijde van Kjai
GOEROE MaDjâ en zijn eigen gevolg aan zijn linkerzijde.
Kolonel
naar zijn

COOHIUS
kwaliteit,

vroeg

toen

aan Kjai

GOEROE

of hij namelijk door Sultan

Maüjä

NGABDOEL

CHAMID afgezonden was, dan of hij gekomen was uit eigen
beweging.
Kjai

GOEROE Manja antwoordde: //ik ben door den Sultan

5!
//gezonden om te eischeu, dat hij als Opperhoofd van de Mo/'hammedaaiische godsdienst erkend wordt".
Waarop

de Kolonel

zei: //die zaak zal het

//wel toestaan, indien Kjai
//vernemout

onderworpen

heeft.

//alleen met de Baden Adipatis
//eu Jagyà raadplegen.

Gouvernement

GOEBOE M I D J I zich aan het GouKjai

Maöja

moet nu maar

en de Pangoeloes van Soerakartâ

I k wensch maar, dat Kjai MâDja dan

//dadelijk vrede met het Gouvernement maken zal".
//Goed,

Mijnheer!"

antwoordde Kjai

MaDjâ, /'ik verzoek

//daarvoor een termijn van 5 dagen."
Daarop zei de Kolonel:
De Pangoeloe

/'dat is mijn opregt verlangen".

van Soeràhartà

voegde er nog bij : //wat de

//zaak van het geloof aangaat, daar in bragt het Gouvernement
//vroeger

geen

veranderingen,

en dat zal bet nu ook niet

//doen".
Kjai

MaDjâ

snaauwde

//luchtig overheen!

hem t o e : /mei,

De Pangoeloe van Soercdartâ
antwoorden,

wat stapt gij er

Hoe weet gij d a t ? "

maar

Raden

wilde hem volstrekt even bits

Adipati

van Soeraharta bragt hem

tot bezinning en toen zweeg hij. Evenzoo bragt SAJID CHASAX
Kjai

M ä ü j a tot bedaren door hem een gezegde uit den Koran

aan

te halen.

werden
Nadat
de

Toen zweeg

uu ververschingen
zij daarvan

hij.

Op last van Kjai

als koffij

MaDjä

en gebak rondgedieud.

wat gebruikt hadden, gingen zij

uiteen,

Kolonel en zijn gevolg naar de stad en Kjai MaDjâ naar

bet dorp

Malaü.

Op Zondag den 2 drai Djoemadilawal

(!) Nov. 1828) kwamen

er afgezanten van Kjai GOEKOE MaDjâ met een brief van hem.
De afgezanten heetten Kjai

W A H A B en Kjai
PKABOENINGIIAT,
sluiten,

IMAN G A Z A L I , Hadji

en hield

i n , dat hij gezind, was vrede te

als men hem tot Hoofd van liet

geloof verhief.

NGABDOET,

TiRTaDittaxä. De brief was gerigt aan Pangeran
Mohammedaanse!)

H e t antwoord van den Generaal was, dat hij

niet lang meer redeneren wilde, maar dat hij weer naar
gelang en Kolonel NATUTIJS naar Soerâhirtà

Ma-

terugkeeren wilde
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om den oorlog te hervatten.

Behalve dien brief verzocht Kjai

MäDja verlof om naar het landschap Padjang te gaan ; hij stond
er borg voor,
beraadslagingen

dat hij niemand leed. zou doen, maar daar de
(over

den

vrede)

hier

nog niet

afgeloopen

waren, hoopte hij ze daar in Padjang tot een goed einde te
brengen.
De Generaal stond hem dit niet t o e , daar de bewoners van
Padjang nu rustig waren, en (als hij er kwam) zou de kleine
man maar een schrik krijgen.
Kjai IMAN GAZALI hernam daarop : //zoo ' t hem niet geperm i t t e e r d werd (naar Padjang

te gaan en) veel menschen (als

"gevolg) mede te nemen, was het ook goed, als hij dan maar
"SOO man mögt medenemen".
Ook dit stond de Generaal niet t o e : waarop Kjai GAZALI
zeide: //als hij dan maar 20 man mögt medenemen". Maar
ook dit stond de Generaal niet toe.
's Maandags keerden de afgezanten vau Kjai GOEEOE MtiDJu.
met een brief ten antwoord terug.
Des dingsdags ging de Generaal weer naar Magïïang.
Werd derwaarts vergezeld door Pangeran

Adipati Kolonel

ADININGEAT van Madoerâ en zijn broeder Pangeran
Kolonel
P'oPn

Arjâ

Kapitein

SoEiuawiNaii van

Haar de plaats
£&lem.

en

Pamekasan.
(1.2 Nov. 1828)

Kolonel LE B E O N , die zich te Kemhangaroem

gelegerd h a d , de tijding, dat de hrandah
vertrok

Paden

DiajaDiNiNGEA'r, de burger mantris,

Op woensdag morgen den 5«a BjoemaMaiml
Veraam Luitenant
Daarom

Luitenant

SoEiuä A D I N I N G E A T , en verder gevolgd door

Toemengoeng Majoor

Hi]
Sëïjâ

hij
waar

met

zijn troepen in

zouden

uitrukken.

dienzelfdeu nacht

de hrandah zich bevonden in het dorp

Toen de Hollaiidsche troepen dadelijk op dat dorp

aanvielen, kwam er een man buiten liet dorp. De Luitenant

Ko-

lonel vroeg hem wat menschen er in het dorp waren, en hij
antwoordde, dat Kjai GOEEOE Mâiwâ daar met
was,

zijn

troepen

en dat hij vrede wilde sluiten en over de godsdienst

spreken. Daarop zeide de Luitenant Kolonel, dat hij van de vroe-
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gore beraadslagingen van Kleden niets afwist.
bij liet dorp Pelem

Men bleef toen

overnachten.

Den volgenden morgen vertrok

Kjai

GOEROE MaDJa met

een gevolg van ongeveer 500 man in een oostelijke rigtiog.
De Hollandsclie troepen volgden h e m , en noodigden hem
uit te vechten, of zoo hij niet vechten wilde,
over te geven.

Bij het dorp

TjepâM.

zich aan hen

hield Kjai

GOEROE

MaDjâ met al zijn troepen h a l t , en bleef daar overnachten.
De Hollandsclie troepen deden hetzelfde.
Den volgenden morgen vroegen de Hollanders alle wapenen van
Kjai M a m a op, en toen werden zij hun overgegeven.
na afloop van het gebed vertrok Kjai
gevolg naar Klàten,

Op vrijdag

GOEHOE MaDJa met zijn

waar hij Kolonel N A H U I J S ontmoette. Op

het verzoek van Kjai

GOEROE MaDjä om maar dadelijk naar

Soerâ/cartâ te gaan , antwoordde de Kolonel dat liet beter was
op de hoofdplaats (te Batavia) te beraadslagen. Toen vertrokken
zij van Kutten.

Bij hun komst te Kalitan

verwijderden de

lieden van zijn gevolg, die geen rang hadden, zich stilletjes.
Er bleven niet meer dan 50 man over.
onder hen waren Kjai
HASAN

BASAHI,

B A D E R A N , Kjai

De voornaamsten

MOESTAEA , AEIBASAH

Toemengoeng P A D J A N G ,

Toemengoeng

Wniä-

NëG-âiia, Toemengoeng KëATaNëoaRa, Toemengoeng OEEAWAN en
Toemengoeng MANKOEJOEDa. Deze zetten de reis naar Salât)'ga
voort,
GOEROE
om

om van daar
MaDja

verder

te gaan naar Samarang.

bleef nog sterk aandringen op zijn

den Generaal eerst te ontmoetten.

Kjai
verzoek

Eindelijk stond men

hem dit t o e , en werd de reis voorloopig te Salatiga

gestaakt.

Pangeran Adipati van Madoera, die zich nu te Magelang bevond,
en zijn broeder ontvingen van den Generaal en zijn echtgenoote veel beleefdheden.

Op maandag den 19™ Djoemadilawal

(17 Nov. 1828) vertrokken beide Pangerans
mekasan
' t zelfde
KOCK

van Magelang,
oogenblik
om Kjai

Toen Luitenant

en die van Pa-

en keerden naar Jogy'a terug.

vertrok Luitenant

Op

Gouverneur Generaal DE

GOEROE MaDjâ te Sâlâtigâ

te

ontmoeten.

Gouverneur Generaal DE KOCK Kjai GOEROE

.:.,:.v, i? .-.- F «..ï
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MaDjâ ontmoette, zei hij liem, dat het best zou zijn, dat
Kjai GOEROE MaDjâ zelf met den Commissaris-Generaal sprak.
Daarop werd Kjai GOEKOE Mäwä naar Batavia vervoerd, en
keerde de Generaal naar Magelang terug.
'3.

Togt van Beha naar Pasangi en
gevecht aldaar. Togt naar Siloeh,
Bintjiran en het zeestrand. Gevecht hij Tanggoelan en hij Toeri.
De henteng van Palawoenan aangelegd. Bentengs rondom de verblijfplaats van Sultan NgahdoelChamid ie Pasangi. Zijn treurige
toestand aldaar.

De 4 e kolonne, die aangevoerd, werd door Majoor BAUEK, en
Luitenant RIETVELD, en buiten de henteng van Beha gelegerd
was, vertrok op dingsdag den 18Ctt Bjoemadilaival (25 Nov. 1828)
tegelijk met de van pieken voorziene pradjoerits onder Luitenant
Kjai KëBOKëNaNoâ en zijn lagere ambtgenooten 's nachts om
12 uur van Beha om naar het dorp Pasangi, ten zuiden
van Kasamhirâtâ, te gaan. 's Morgens om 6 uur ontmoetten
zij de hrandals bij het dorp Pasangi. Zij werden met elkander
handgemeen, maar na een gevecht van een half uur, vlugtten
de hrandals in der haast, De Hollanders gingen toen in het
dorp Pasangi, namen er wat rust, en vertrokken om 12 uur
weer van daar naar Beha.
Buiten het dorp kwamen de hrandals terug, en schoten op hen. De Hollanders beantwoordden
hun vuur, al voortmarcherende. Bij den berg van het dorp
Soesoetoro bleven de hrandals, die hen op een afstand gevolgd
waren, staan. De Hollanders zetten hun togt nu voort, en
keerden naar Beha terug. Een korporaal, van de Madoeresche met pieken gewapende jagers, met name MATJAN kreeg
een kogel in zijn linker dij, Mas BAÏDIN in zijn regterhand,
GALTEK in zijn regterlende, en MëirrAïiioExâ in zijn linker dij.

É
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Zij werden naar Magelang vervoerd. Er bleven nu nog 45
(Madoerezen) in de legerplaats van Dëksâ.
Op den 16 en Ljoemadilakir (23 Dec. 1828) rukte Kolonel
SOLLEWIJN , die buiten de benteng van Manger gelegerd was,
met zijn troepen, als mede de kolonne met Madoerezen, die
de benteng van Bantoel bezet had uit naar Imâgiri. Teen zij 's
morgens om 7 uur te Imâgiri kwamen, vertrokken zij naar
het dorp Siloe/i. Om 10 uur daar komende, werden zij met
de branaals op den oever van de Siloek rivier handgemeen.
Er ontstond van weerszijden een hevig geweervuur, doch niet
lang daarna retireerden de brandals. Een Hollandsche Luitenant
en 3 soldaten van de kolonne van Manger waren gewond. De
Hollanders vertrokken toen oostwaarts en gingen in een boomgaard, waar zij ongeveer 20 hoofden van brandals vergaderd
zagen. De Madoeresche officieren Raden Pandji Kapitein SâsuawiNaïâ, Raden Pandji Kapitein DjâjâDiPOEitâ, Luitenant Raden
DjâjaLëKsaNâ en Luitenant SiNGapâïiia met 2 van geweren en 2
van pieken voorziene pradjoerits vervolgden de brandals die zij
gezien hadden, tot op een afstand van 1 | paal zonder hen te
achterhalen.
Daarop vertrokken zij en beklommen den berg Bintjhan.
Toen zij op dien berg brandals zagen, naderde Raden Pandji
Kapitein SäsiiawraaTa hen met 4 van pieken en 4 van geweren
voorziene pradjoerils. Digt bij hen komende, schoot hij zelf
op hen, zoodat een van de brandals sneuvelde; de brandals
wierpen hem met steonen terug. Niet lang daarna riep Kommandant POLAND hem toe om terug te keeren. Hij deed dit, en toen
vertrokken de Hollandsche troepen weer, dwars over de bergen.
Bij den berg Gegeran vonden zij ledige huizen, waarin zij
halt hielden en overnachtten. Den volgenden morgen om 6
uur vertrokken zij in een oostelijke rigting dwars door 't gebergte , de huizen overal in brand stekende.
Op het zuider zee-straiid kwamen zij bij een pasanggra//-au
van den Sultan van Jogi/â, waar hij vroeger wel eens vertoefde als hij een togtje naar de Zuiderzee maakte, digt bij
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een druipsteengrot. Westwaarts gaande kwamen zij bij een
zeer warme bron, met een dak van droppen overdekt. Verder
westwaarts kwamen zij bij een dorp op het zeestrand, waar
zij halt hielden en overnachtten.
Den volgenden morgen om 6 uur vertrokken zij in een
noordelijke rigting langs den oever van de Opai-mùr, en
verbrandden de huizen. Toen zij bij het dorp Siloeh kwamen,
was er een branded, die een geschrift en een jonge klappernoot
wegwierp en toen hard wegliep. Raden Pandji Kapitein SaSBâwiNâTâ en Raden Pandji Kapitein DjâjaDlPOERa lazen het
geschrift, waarin stond, dat Raden Toemenggoeng NâïâwiDjâjâ
aan SoEKaMëNGGaii Sawah in leen gaf. Zij hadden het echter
nog niet geheel gelezen, toen de brandals van achteren kwamen aanzetten en op hen schoten. De Madoeresche pradjoerits kwamen nu spoedig terug om hen te vervolgen, en 't gelukte hun een van de brandals te vatten. Zij leverden hem
over aan Luitenant POLAND , die hem liet dooden. Hun vervolging voortzettende, kregen zij nog 3 brandals, die ook
gedood werden. De Hollanders hielden toen halt in het dorp
Dawàloe, waar zij bleven overnachten.
Den volgenden morgen weder vertrekkende, en bij het dorp
Siloeh komende, vonden zij daar 5 brandals, die om vrede
smeekten, en ontbolsterde rijst, jonge klappernoten en tabak
ten geschenke aanboden. De Hollanders zeiden hun, dat zij
eerst de wapens, die in de huizen waren, moesten uitleveren,
waarop de brandals antwoordden, dat er in de huizen geen
wapens meer waren. Toen werden 3 van hen door de Hollanders omgebragt; namelijk: SoEEaMëNGeâLa, die beweerde
een bloedverwant te zijn van Pangeran SlNGâsAM van Soerâhartâ, RëKsâMëNGGâii en WiRâMèNGoâil. Alle drie toch waren aanvoerders van de brandals geweest, maar de 2 anderen
Werden gelast naar hun woning terugtekeeren. De Hollanders
staken toen de huizen in brand , en keerden deels naar Manger, deels naar Bantoel teruff.
O

Majoor

BAUEII,

Kommandant van de 4e kolonne, waarbij
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de van pieken voorziene Madoeresche jagers onder Luitenant
Kjai KëBOKëNâNGâ en zijn ondergeschikten gevoegd waren, en
die te DUsh gelegerd was, rigtte toen ter tijde een benteng
bij het dorp Tanggoelan aan. Op zondag den 21 e n Bjoemadilahir (28 Dec. 1828) werd hij door ongeveer 2000 brandals
aangevallen. Hun voorhoede, uit 80 man bestaande, was gekleed in rood lakensche baadjes en werd aangevoerd door Ali
Basah MTÛPBAWiBâ, alias Baden Jfirtfl&m*. Toen de Hollandsche troepen hen zagen kwamen zij dadelijk te gelijk
met de troepen van MANGKOEDININGRAT, aangevoerd door zijn
jongeren broeder Pangeran P*AWQwKnta* genaamd, buiten de
versterking. In het toen ontstaande hevige geveeld bulderden
de kanonnen der Hollanders met snel op elkander volgende
schoten, maar de brandals hielden niet op voorwaarts te rukken. Toen zij digt bij gekomen waren, vielen zij met verwoedheid aan. De Hollanders deinsden terug. Kapitein VAN
INGEN sneuvelde, Pangeran PiiANGwëDaNa insgelijks. Het
geschut viel in handen van de vijanden, die hen tot digtbij
de in aanleg zijnde benteng vervolgden. Spoedig kwamen de
Hollandsche en Madoeresche jagers hun te hulp, en nu ontstond er op nieuw een gevecht, waarna de brandals terugdeinsden en vlugtten. Maar het geschut, dat zij buit gemaakt
hadden, werd hen niet weer ontnomen, daar zij 't op hun
vlugt medenameu. De Hollanders hadden 45 dooden, maaide Madoeresche jagers waren allen ongedeerd.
Op woensdag den 24 en DjoemadilaMr (31 Dec 1828) rukte
de 4 e kolonne met die van Kaliwawang uit. Bij het dorp
Teert troffen zij brandals aan, die op hen schoten, maar zij gingen
zonder zich op te houden in het dorp, staken de huizen in
brand en keerden toen naar hun posten terug, terwijl de brandols hen op een afstand volgden en beschoten. Daarop keerden de huzaren, lansiers, Alfoeren en Dajafo naar hen terug,
maar toen de brandals dit zagen, gingen zij op de vlugt,
en daarop gingen de huzaren en hun gevolg naar hun legerplaats terug. De brandals ziende, dat hun vervolgers weer te-
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rug-keerden, rukten weer vooruit en schoten, maar de Hollanders betrokken toen hun legerplaats zonder zich om hen te
bekreunen.

De Madoeresche jagers (met pieken) waren toen 5 1

m getal, behalve 10 jagers, die met geweren gewapend waren.
Op donderdag den l()en RUfip
kolonne van Bantoel,
aanteleggen.

(15 Jan. 1829) vertrok de

om een benteng bij den berg Palawoenan

De Heer PRÄGER , die vroeger Kommandant van

J

or///â was, voerde die kolonne nu aan.

Als Kommandant

van Joggà was hij opgevolgd door Kapitein BOEMESTING ( W E S Ï I N C K ? ) , die de kolonne vroeger kommandeerde.
luitenant
en

POLAND keerde wegens ziekte naar de stad terug,

raagtigde

Luitenant

kommandeeren.

OTÏO

voor

hem

de Madoerezeu te

De Madoeresche Luitenant

Mas SoERa-Dnloâ

Werd naar de stad gezonden, omdat hij de koude koorts had;
luitenant

SCRANGBAKAT volgde hem op.

De kolonne vertrok 's morgens om 6 uur van Bantoel. Ten
westen van de Goenoeng Gamjnng ontmoette zij Kolonel CoCHTOs.
Onder het halt houden gaf de Kolonel aan Raden Parulji

Ka-

pitein DjâjâKOEsoEnâ last om aan zijn piekeniers mede te deelen,
dat de met pieken gewapende soldaten, die bij de kolonnes
^gedeeld waren, dezelfde soldij zouden ontvangen als de met
geweren gewapenden, nl. 5 gld. in de maand.

Allen betuig-

den eenstemmig hun ingenomenheid met dien maatregel, en
hun dank.

Daarop werd de togt voortgezet.

Toen zij ora-

ätreekg 12 uur het dorp Tritis bereikten, kwamen de branddis
*t

het dorp, en schoten

bij pelotons te gelijk.

Toen de

Hollanders met geschut terug schoten, vlugtten de hrandals
eii vervolgden de Hollanders hun togt.
Goenoeng Palawoenan
e

'i sloegen er hun verblijf op.

l

Omstreeks bij de

komende, namen zij de huizen in beslag ,
M e t lang daarna keerde Eo-

°nel COCHIUS weer naar de stad terug.

De Madoeresche pie-

keniers moesten nu lieden opvatten, die aan de benteng tegen
eei

i loon van 16 duiten daags zouden werken.
-De benlengs van de Hollanders werden al digter bij de ver-

p l a a t s van Sultan NGABDOEL-CHAMIU in het dorp 'Pangasih
3*
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aangelegd. Van de kant van D'éksâ naderden zij tot het dorp
Samake en tot de pasar van Nanggoelan, ongeveer 4 palen
ten noorden van liet dorp Pangasih. Van de kant van de
'benteng van Tegalweroe was die van Oerang, 5 palen ten noordoosten van Pangasih aangelegd, en van uit Bantod legden zij
nu de benteng van Palawoenan, 5 palen ten oosten van Pangasih , aan. Eindelijk naderden zij liet dorp Pangasih van uit
de benteng Manger door 't aanleggen van een benteng bij liet
dorp Tjoeijoel, ongeveer 5 palen zuid-oost van Pangasih. Ten
westen van het dorp Pangasih lag het zoogenaamde Kelir
gebergte.
Sultan NGABDOEL CIIAMID, die in het.dorp Pangasih vertoefde, was al den tijd zeer ter neer geslagen, omdat Ejai GOEROE MâDjâ m de magt der Hollanders gevallen was, en omdat
de bentengs van cle Hollanders al digter en digter bij Pangasih
aangelegd werden. Om die reden zei hij tot zijn onderdanen :
//hoort, mijn kinderen! daar de Hollanders mij vervolgen en
//mij met hun allen als een bruid in een grooten optogt
//willen afhalen, zoo verzoek ik u , mijn beminde soldaten!
//een groot, deugdzaam paard te zoeken, opdat ik in staat zij
//met de Hollanders te strijden."
Baden Mas SOEKOEU deed nu aan Sultan NGABDOEL CHAMID
oen voorstel, waarin hij beloofde zelf de inwoners van de gewesten van Samarang en Demak te onderwerpen. Hij verzocht
dan van den Sultan gronden aan den berg Merapi liggende te
mogen ontvangen. Dientengevolge werd Baden Mas SOEKOER
in rang verheven met den naam van Ejai Adipati SoEnaDlMëNGGâii en met een Prinses in 't huwelijk verbonden.
74.

Kjai GOEROE Mâc-jâ biedt zijn
bemiddeling aan. Kapitein flows
een tijd lang als gijzelaar aangehouden. Gevecht bij Pisangan.
Yoorloopige staking der vijandelijkheden.
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Op dingsdag den 1 5 e n Bedjep

(20 J a n . 1829) kwamen er

afgezanten van Kjai

GOEROE MaDJa van Batavia

NÖABDOEL CHAMID.

Zij heetten Kjai

DOEL W A H A B

en

MOHAMMAD CHASAN

Holländische Luitenant
spreken k o n , b i j :

(beter Kapitein)

Sultan

BësAiti.

Er

NGABwas

een

R O E P S , die Javaansch

Zij kwamen per rijtuig van Samarang, gin-

gen eerst in de benteng van Pisangan,
Malali.

bij

GAZALI, Hadji

en toen in die van

H e t doel van bun komst was Sultan NGABDOEL CHAMID

kennis te geven, dat Kjai GOEROE Manja zich nu te

Buiten-

zorg bevond, dat bij met zijn gebeele gevolg in den tuin (van
bet paleis) logeerde, en dat de Generaal ten hoogste
was met Kjai GOEROE Mama.

Indien het Sultan

begaan

JNTGABDOEL

CHAMID dus behaagde iets aan den Generaal te verzoeken, wat
het dan ook zijn m ö g t , dan was hij Kjai GOEROE Maüja in
de gelegenheid om dat verzoek aan den Generaal mede te deelcn.
Als de zaken bleven, zooals zij uu waren, zou er nooit een
eind aan komen, en dat zou bij Kjai GOEROE Mama hartzeer
veroorzaken.

Deze afgezanten kwamen bij Sultan ISTGABDOIH,

CHAMID.

Op dingsdag den 1 7 e n Bedjep
nant Gouverneur-Generaal

(22 Jan. 1829) kwam Luite-

DE K O C K , die nog te Magelang ver-

blijf hield, te Soerâkarlâ,

en des vrijdags keerde hij naar Ma-

gelcmg terug.
Op

dienzelfdeu

dag kwamen de afgezanten van Kjai

ROE MaDJa te Jogyà,

GOE-

maar zij lieten zich over den stand der

onderhandelingen niet uit.

Dos zatnrdags kwam

IVAHÜIJS van Soerâkarlâ te Jogyakartâ,

Commissaris

om Ali Basah NaTa-

PRAwiRâ te ontmoeten, dewijl Sultan NGABDOEL CHAMID in de
zaak van de onderhandeling hem zijn vertrouwen geschonken
had.

Op zondag vertrok Commissaris N A H U I J S van Jogyâ, en

arriveerde tegelijk met de afgezanten van Kjai GOEROE MaDjâ
bij de benteng van het dorp Gamplong.

Van daar werden die

gezanten verder gezonden naar het dorp Pangasïli om (den Sultan) berigt t s geven, dat Commissaris

JMAHUIJS zich in de

benteng van Gamplong bevond, en als ' t hem (Sultan)

behaag-
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de, stelde de Commissaris voor, dat Raden Ali Basah NâfrâPRAWinâ den Commissaris in de benteng zou ontmoeten. Raden
Ali Basah NâTaBRAWlRa antwoordde : //als 't den Commissaris
//welgevallig is, stel ik voor een bijeenkomst te houden op
//den westelijken Prâgâ-oevex, en Kapitein EOEPS moet dan
//voor mij borg zijn."
Commissaris JNTAHUIJS antwoordde dat hij al zoo ver wegvan Soeraharta naar den oostelijken Pra^â-oever te Gamplong
gereisd had, en stelde Raden AU Basah NâTâpitAwmâ voor
de rivier over te steken. Maar Raden AU Basah antwoordde,
dat hij de rivier niet durfde over te steken; ook wilde hij
Kapitein EOEPS niet laten terugkeeren, indien Kjai GOEROE
Mâwâ niet teruggezonden werd. Ingeval men Kjai GOEROE
MaDjâ verbande, zou Kapitein EOEPS ook verbannen worden,
en als men Kjai GOEROE MaDJa om 't leven bragt, zou Kapitein EOEPS hetzelfde lot ondergaan. Daarop liet Commissaris
NAHUIJS weten dat het ook goed was, indien Raden AU Basah de rivier niet durfde overtesteken en dat hij niets anders
verzocht, dan dat hij een degelijk goed vertrouwd persoou
zond, aan wien hij zijn voorstellen aan Raden Ali Basah kon
opdragen. Tot dat einde zond Raden AU Basah één Boepati
met name Raden Toemenggoeng MANGOENDIPOEI:!. Toen dezete Gamplong gekomen was, werd hij dadelijk in arrest gezet.
Commissaris WAHUIJS zond daarop kennis, dat Raden Toemenggoeng MANGOENDiPOERâ niet zou teruggezonden worden, indien
Kapitein EOEPS niet naar Gamplong teruggezonden werd. Toen
daarna Kapitein EOEPS te Gamplong kwam, werd Raden Toemenggoeng MANGOENDiPOEiiâ teruggezonden. De Commissaris
vertrok toen weer naar •Togyti.
Daarna hervatten de brandals den strijd. Zij kwamen in
gevecht met de kolonne van Pisangan. Het werd een hevig
gevecht, doch voor dat het een verwarde kamp werd van man
tegen man, scheidden de partijen met moeite, en keerde elk
naar zijn verblijf terug.
Op zondag ging Commissaris NAHUIJS weer naar Soerâkartâ.
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Gedurende de maanden RoewaA en Poeâsâ (van 5 Febr. tot
4 April 1829) bleven de vijandelijkheden gestaakt, omdat
Sultan NGABDOEL CHAMID dat verzocht, of, zooals anderen
beweren, omdat het Gouvernement nog met hem onderhandelde;
volgens anderen omdat het nog zoo erg regende. In dien tijd
werd de magt van de brandals zeer groot en sterk. Vele
dorpelingen, die zich aan 't Gouvernement al onderworpen hadden gingen weer tot de zijde der brandals over.
Op donderdag den 4 en Saival (9 April 1829) gaven Kolonel
COCHIUS en de Kommandanten van al de Gouvernements pradjoerits te Jogya order aan alle pradjoerits om zich gereed te
houden en op hun hoede te zijn, omdat de oorlog in 't groot
zou hervat worden.
Op vrijdag werd de kolonne van Bantoel onder Kapitein
PRAGER met de Madoeresche pradjoerits van Bantoel verplaatst
tot buiten de kleine benteng van Karasan, ongeveer ^ / „ p a a l
ten zuiden van Banloelkarang.
75.

Gevecht te Pripih. Gevecht te
Ireng-ireng. Togt naar Rangoe
en Djebogan en gevechten aldaar.
Inspecties van de Madoeresche
pradjoerits. Togt naar Dempet
en Gareges. Togt naar Boekem.

Op zaturdag deed Kolonel COCHIUS een togt naar Mdmger,
om de landstreek daar te onderzoeken. Toen hij van Manger
vertrokken was, en bij het dorp Pripih kwam, trokken hem
ongeveer 400 brandals met 8 vaandels, waaronder een geel
vaandel naast een gouden pajoeng, te gemoet. Toen de Kolonel
dit zag, zond hij dadelijk een huzaar uit, om Kapitein P R Ä GER te Karasan met al zijn troepen te ontbieden. ]\ra de
komst van dien huzaar te Karasan, vertrok Kapitein PRAGER
met zijn kolonne, waarbij 106 Madoeresche pradjoerits met geWeren onder Kapitein Raden Pandji SâsRawwa'râ en de Lui-
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tenants Baden SSwifottoBfcâ en Kjai SSBANSBÄ-EÄT , en 52
piekeuiers onder lâgrifoM Antat Pflwfr» Dätoiraramti en de
Luitenants Mas D j â A K s â en P Ä BjâjaL&KsâNâ en onder
't kommando van Luitenant POLAND , te ramen met de andere
soldaten ongeveer 250 man en met 2 stukken geschut. Te
Fripih komende, stelden zij zich tegenover de brandals op een
afstand , zoo ver als men iemand beroepen kan, ten vesten
van den weg, terwijl de Kolonel met zijn troepen voorwaarts
: Me.
Toen de brandals zagen, dat de Hollandsche troepen
nader kwamen, gingen de brandals allen haastig op de vingt.
Luitenant POLAND en de Madoeresche pradjoerits kregen nu den
last om langs een omweg naar liet geboomte van het dorp
Pripih te gaan. Toen de Madoeresche praäjoerits ten westen
van dat geboomte gekomen waren, gaven de brandals uit het
oostelijk gedeelte van het geboomte pelotonsvuur op hen. De
met geweren gewapende pradjoerits beantwoordden dat, en toen
gingen de brandals op de vingt, zonder dat men zien kou
waarheen zij gingen.
De Kolonel vertrok vandaar naar de benteng van Ireng-ireng
en niet lang daarna kwamen er brandals uit het geboomte: van
Mng-wjèng. Men zag maar 7 man met geweren, en 3 reden
te paard. De Kolonel gaf last om die personen te verjagen
en te vervolgen. De huzaren en lansiers gaven hun paarden
de sporen en renden op hen af. Zij konden de brandals die
te paard, zaten, niet achterhalen , maar wel hen die te voet
gingen. Deze werden achterhaald en na een gevecht sneuvolden allen aan pistoolkogels en sabelhouwen. De Luitenant
van de huzaren werd door een bajonet van de bandais
getroffen, waardoor alleen zijn rok scheurde. De geweren
van de brandals werden buit gemaakt en bij den Kolonel gebragt. Deze vertrok nu naar Karasau; niet lang na zijn
komst aldaar, scheidde hij zich van de anderen en keerde naai
Jogyti terug.
Op woensdag den 10 en (beter den 11™) Smal (15 April
1829) ging Kapitein PKAGEE met zijn kolome en de Madoe-
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rosche pradjoerits op marsch naar liet dorp Rangoe, omdat zich
daar, naar men verhaalde, veel hrandals bevonden. Toen zij
nu om 11 uur in liet dorp liang oe kwamen, vonden zij het '
verlaten. Zij staken al de huizen in brand, en vertrokken
naar het dorp Bjebogan. Met lang daarna zagen zij een voorpost van de hrandals, bestaande uit ongeveer 40 ruiters ten
westen van de benteng van Kétoes. Toen de huzaren en lansiers
hen vervolgden, en zij naar de hoofdmagt vlugtten, werd de
vervolging gestaakt. Ongeveer 300 hrandals hadden zich daar
geposteerd. Zij hadden 3 geele, 3 roode en 2 witte vaandels
en 3 gouden pajoengs bij zich. De Hollanders hen ziende stelden zich in slagorde, en schoten 10 malen met het geschut,
waardoor één van de vijandelijke ruiters doodelijk getroffen
werd. De hrandals trokken toen al vechtende terug, en daarop
werden de Madoeresche pradjoerits gelast hen te vervolgen.
Terwijl deze hen vervolgden, hielden dé hrandals weer halt ;
maar nadat er spoedig Aveêr met het geschut gevuurd was, en
de Madoeresche pradjoerits met hun geweren geschoten hadden,
vlugtten al de hrandals in het gebergte. Na een vruchtelooze
vervolging hielden de Hollanders halt, en niet lang daarna
keerden zij naar Karman terug, de huizen overal in brand
stekende.
Op zaturdag den 13 en (beter den 14<en) Sawal (17 April
1820) ontving Maim Toemenggoeng Majoor DjajaADixiNGRAT
van Madoerâ last van Kolonel COCHTUS om 2 of 3 maal in de
maand de legerplaatsen van de Madoeresche pradjoerits, die
bij de kolomies ingedeeld waren, te inspecteren. De beide
Pangerans werden daarvoor niet bepaald aangewezen, zij konden
m deze naar welgevallen handelen. De beide Pangerans en Maden Toeniènggoeng Majoor handelden overeenkomstig dien last.
Op maandag den 15 en (beter den 16en) Sawal (20 April
1829) 's morgens om 6 uur vertrok Kapitein PRAGER met zijn
kolonne tegelijk met de kolomies van Manger en Imâgiri om
de hrandals in de dorpen Dempet en Gareges in te sluiten.
Ten westen van de benteng van Ketoes zagen zij ongeveer 15
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brandals te paard en 100 te voet met 4 vaandels. Nadat
men 4 kanonschoten op lien gelost had, trokken de brandals
al schietende terug. Toen de Hollanders hen tot aan de Opakrivier vervolgden, vlugtten zij oostwaarts langs de beide rivieroevers. De helft van hen stak de rivier over, en ging naaiden berg Soerâtjâlâ. Terwijl de Hollanders oostwaarts trokken,
zag Kapitein PKAGEII op een berg een vergulden pajoeng. Na
2 kanonschoten vlugtten allen van daar. Nu trokken de Hollanders op nieuw oostwaarts, en niet lang daarna ontmoetten
zij de kolonne van Imâgwi. Zij hielden nu halt en overnachtten in het dorp Dempet. Den volgenden morgen vertrokken zij
in een westelijke rigting, overal de huizen in brand stekende.
Kapitein PÉAGES zag ten westen van de graven van den Ratoe
van Giri, Pangeran SoEMec-ANG en Pangeran PoEEBajâ, de
vaandels van de bremdak. Op zijn nadering vlugtten zij, gingen in een dorp, en raakten zoo uit het gezigt, Kapitein
PRÄGER stak toen (de daken boven) de graven en de Mesdjid
in brand, en vertrok toen, na eerst de huizen (in de nabijheid) in brand gestoken te hebben. Om 12 uur bij het dorp
Gar eg e s komende, hield hij halt, en bleef daar den nacht over.
Den volgenden morgen vertrok hij weer in een noordelijke
rigting, de huizen in brand stekende , en toen keerde hij terug
naar Karasan.
Dingsdag den 23 en (beter den 24 cn ) Sawal (28 April 1829)
's morgens om half zes vertrok Kapitein PRAGER met zijn
kolonne van Karasan, tegelijk met Kolonel COCHIUS, die dien
nacht te Karasan had doorgebragt. In de benteng van Irengireng hielden zij halt. Niet lang daarna kwam hun de kolonne
van Imâgiri tegemoet. De Kolonel vertrok toen met deze
kolonne, en Kapitein PRAGEE ging met zijn troepen naar het
dorp Roehëm, waar volgens geruchten veel brandals waren. Om
1 uur daar komende, vonden zij het dorp verlaten. Zij staken
toen al de huizen en de Mesdjid in brand, omdat Pangeran
NgabèH en Pangeran SoEinaNeGMia daar nu en dan verblijf hielden. Daarna keerde Kapitein PKAGEK weer naar Karasan terug.
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76.

Togt naar Sërdolo eu gevecht
aldaar. De bentengs van Sentoio
en Padasan aangelegd.

Sultan

NGABDOEL C H A J I I D van

Pan-

gasih verjaagd gaat naar Bagèlen en tracht naar

Bjâbâran-

kah te ontkomen.

Verhalen wij nu van de kolonne, die te Magelang gelegerd
wasS. Op zondag den 1 4 « (beter den 1 5 « ) Sawal (19 April
1329) vertrokken de kolonne van de benteng van Kali bawang
onder

Kaptiem

TEX HAVE

nret de Dajaks, de kolonne van

Tègalwèroe en Grbgol onder Luitenant Kolonel LEDEL met de
e
Tidorezen, ten einde ten westen van de i ^ « - r i v i e r bij Sentolo ongeveer 4 paal ten oosten van het dorp Pangasih,
Sultan mmmm,
gen.

Ook

langasih
namen

bestond
m

hun

het

plan om ongeveer 4 paal benoorden

het dorp Padas een benteng aan te leggen
weg over

kwamen te * * *

uit.

de benteng van i W

Basah M T & K A W I E I .
terwijl

Zij

Nanggoelan en

Toen zij daar één nacht geweest wa-

ren, kwam er een aantal bmndah
berg,

waar

CHAMID zich bevond, een benteng aan te leg-

aangevoerd door Raden

Ah

Z,j begonnen het gevecht boven opeen

het hard regende, zoodat de geweren der Hol-

anders met wilden afgaan, en deze daardoor in eeu moeijelijken toestand kwamen.

Toen deden de Tidorezen een verwoe-

den aanval, waardoor de gelederen der brandals verbroken werden
Ais men

den hevigen

strijd zag, zou men 't waarschijnlijk

achten,

dat er velen sneuvelden, en toch waren er niet veel

dooden;

slechts één

Hollandsche

huzaar,

die sneuvelde bij

een ontmoeting met Ali Basah, een zeer dapper en onoverwinl i j k man, die op den avond van den 2 S « (Poewâsâ) van Sultm
Jnd.

NGABDOEL CHAMID een Paden Ajoe tot vrouw gekregen
Van

de brandals was één iVgabèhi, met name JVgabèhi

IftOENasëxTâNâ

gesneuveld,

behalve 3 personen zonder r a n -
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Ook waren er velen door de pijlen der ïidorezen gewond. Aan
de /ij de der Hollanders sneuvelde één Javaan.
Daarop zetten de Hollanders hun werkzaamheden, n. 1. het
traceren van de bentengs van Sëntolo en Padas voort,
In dezen tijd maakten de Hollanders een pont (over de
P ranci) op bijna één paal afstand van d* benteng van Qamplong;
„
zij was toen nog niet gereed, en strekte zieh mt naarhet noorden; 2000 man van Prâbâlinggâonder Magelang werkten daaraan onder opzigt van Baden Toemenggoeng JoEDa* & * * , een man die spoedig in rang was opgeklommen, daar
hij vroeger maar den titel van Bangga voerde. Luitenant
Kolonel L E BRON dekte hen met zijn kolonne van Pangan.
Kort daarop was de pont klaar. Zij was buitengemeen sterk,
en werd door een kleine benteng op den westelijken Prâgâ-oevor beschermd.
Op dingsdag den 23en (beter den 24-=«) &wZ (*? Apnl
1829) vertrok de Hollandsche krijgsmagt om MtoNeABDOEL
CHAMID in P « « » » ! te belegeren. De Hollandsche legermagt
bestond uit 7 kolonnes. De aanvoerders Luitenant Kolonel
T E B E O * met zijn troepen, tófoW Kolonel LÉB-ëL met zyn
troepen met de Tidorezen en met P Ä loeméngoeng Jonna-

HëGâBâ van PrfMOwJ °* der * * * * *

aaU

'* t o o f d v a n

200

°

man

naderden van het oosten. X ^ t o TEN HAVE met
zijn kolonne en de Dajaks en de 4« kolonne van Pasar Nang„oelan met 58 van pieken voorziene Madoereschc jagers, onder
Luitenant Kjai K ë B O K ë ™ , en de van geweren voorziene
SoemUëpsehe praijoerits onder Majoor Dntolbft naderden van
het noorden. Ten westen van P « £ « t t bevond, zich de kolonne van Manoreh met 1000 man van Manoreh, benevens de
kolonne van BrinMlau met 1000 Javanen uit die streek. Ten
zuiden van Pangaslh stond Luitenant Kolonel SOLEEWIJN mei
zijn kolonne.
De kolonnes van het noorden rukten vooruit, en kwamen
te KasamUrâtâ in gevecht, maar de brmäals vlugtten kort
daarna, en werden door de Hollanders nagezet. Toen de ko-

••••
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loiines uit liet oosten tot Pangaslh

genaderd waren, kwamen

zij ook in gevecht met de hrandals, die echter niet lang daarna
vlugtten,

en door de Hollanders nagezet werden.

Deze ko-

lonnes vereenigden

zich

zetten

de hrandals na tot aan de grenzen van 't

gezamenlijk

land Bagëlen,

toen met die van hét noorden, en

zouder hen té achterhalen.

De Hollanders keerden toon naar Pangasih terug, staken het
in brand, overnachtten daar, en keerden den volgenden morgen
naar

Sentoio

en Passar Nanggoelan terug.

Aan de zijde der

Hollanders was één met een geweer gewapende jager gesneuveld
door een kogel van een van zijn eigen kameraden.
Volgens berigten van de dorpsbewoners had Sultan NGABDOEI,
CHAMID het
het

plan om naar het _P/'«<?ggebergte te gaan, naar

gewest Djâbârankah,

ten zuiden van het gewest

op een afstand van één dagreis van daar.

Batang,

Hij werd door niet

meer dan 100 man vergezeld, doch kon daar niet komen, omdat de kolonne van "t westen hem daarin verhinderde.
keerde hij

weer naar Kadoe t e r u g , de dorpen verwoestende.

Paden, Ali

Basah

NâïâpKAWiEa en 7 Toeniinggoengs belastte

hij met het bewaken van den westelijken
Ten zuiden
Pangeran

één

Ali

N u en dan kwamen zij in ge-

waren.
Aanval van de hrandals op de
benteng van Karasan.
Kedjing.

Togt naar

Een benteng aldaar op-

gerigt. Sultan NGABDOEL C H A MID in het dorp Kedoe. De benteng bij de Goenoeng
aangelegd.
sambïrâtâ

Ngahe/ii,

Basall en 5 Toemenggoengs

vecht met de Madoeresche pradjoerlts,

77.

Pràgâ-oever.

van Pogi/â bevonden zich Pangeran

SoEMäNeGaRa,

aan het hoofd van de hrandals.

Kalipirâ

De hrandals te Kabij nacht overvallen.

De beuteng van Depok aangelegd.

É

Daarom

die te Karasan gelegerd
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Op Vrijdag den 26 e n (beter dan 27 e n ) 8mai
's middags
naar
5

om

12

Karasan

uur trokken de brandals van de zuidzijde

op.

Zij

vaandels bij zich.

brandals

(2 Mei 1829)

waren 250 man in getal, en hadden
Toen Kapitein

PAAGEK hoorde, dat de

hem wilden komen bezoeken, rukte hij spoedig met

zijn kolonne uit.

Tegenover de brandals staande, werden de

Madoeresche pradjoerits

gelast met de huzaren vooruit te gaan.

Zij haastten zich luid schreeuwende voorwaarts te gaan , en vielen zoo verwoed aan, dat de brandals van schrik wegvloden. Een
van hen werd door een huzaar neergesabeld.
resche pradjoerits
zij staan
huzaren

hen

Toen de Madoe-

op eenigen afstand vervolgden, bleven

om te vechten.

De Madoeresche pradjoerits en de

kwamen hen echter vol moed nader, en toen gingen

de brandals andermaal op de v l u g t , zonder dat men zien kon
waarheen zij gingen.

De Hollandsche troepen keerden daarop

allen ongedeerd naar Karasan
Op

Zaturdag

terug.

verwijderde

Kapitein

PUAGER zich met zijn

kolonne naar de nabij liggend e dorpen om brandals te zoeken.
Ten

zuid-oosten

brandals.

van het dorp Samen zagen zij ongeveer 340

Toen de Hollanders met geweren en geschut op hen

vuurden , troffen zij een brandal, die te paard reed en dood neerviel.

Daarop vlugtten de andereu buiten het gezigt.

Op Maandag kreeg Kapitein
lonne bij het dorp Kedjing,
men , post

PIIAGER order om met zijn k >-

ten zuid-westen van het dorp Sa-

te v a t t e n , omdat de Hollanders niet ver van het

dorp Kedjing

een benteng wilden aanleggen.

Op dienzelfden dag vertrok
Madoeresche Pangerans,

Kolonel COCHIUS met de beide

vergezeld van Baden Toemèngoeng Ma-

joor Djâjâ-ADININGKAT, en met SoemenepscAe en Parnekasansche
Prinsen, uit de stad.
de kolonne van Imâgiri,

Bij de benteng van Boeloes ontmoette hij
die zich al te Boeloes gelegerd had, met

2 groote stukken geschut, die men in de benteng van Kedjing wilde
plaatsen. Nadat men de noodige toebereidselen gemaakt h a d ,
om die stukken door buffels te doen wegsiepen, vertrokken zij
naar Kedjing,

waar zij omstreeks 9 uur aankwamen, en

Imi-
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tenant Kolonel SOLLEWIJN van Mauger met Kapitein PRAGER van
Karasan

aantroffen.

De troepen van Manger kregen nu order

om ten zuiden van liet dorp op eenigen afstand post te vatten.
Daarop

liet Kolonel COCHIÜS de plaats voor de benteng be-

stemd afbakenen, en vertrok even over 10 uur weer naar Jogyä,
met allen die hem van de stad. gevolgd waren.

Het dorp Ke-

djing was ongeveer 10 palen van de stad gelegen.
Nadat

Sultan

NGABDOEL CI-IAMID van bet dorp Pamgcmh

verjaagd was , verwoestte hij de dorpen in het Kadoescle.
had

eerst niet

meer

dan

Hij

100 man bij zich, maar toen hij

door 2 dorpen gegaan was, groeide zijn gevolg weer tot 1000
man aan.

Hoe meer dorpen hij doortrok, des te grooter werd

zijn aanhang, die weer uit duizenden bestond.
Hij gaf hun last om de bentengs van Soembh-an en Tégalweroe
onder Magelang

aantevallen.

kazernes buiten

die beide

de Hollanders
in het

Toen

hoorden , dat Sultan NGABDOEI, CHAMID zich

dorp Kedoe bevond, lieten zij spoedig een aantal ko-

lonnes
In

Zij deden d i t , en trachtten de
bentengs te overmeesteren.

daarnaar

een

toe marcheren om den Sultan te belegeren.

hevig gevecht werd Sultan NÖABDOEL CHAMID bijna

gevangen genomen.

Hij kreeg veel dooden en gewonden, maar

men wist niet waar heen hij ging.
Op Donderdag

den 3 « (beter den 4 » Doelhaïdah

(7 Mei

1829) vertrok de 4* kolonne, die nu in de benteng van Pasar
Nanggoelan

onder

MagUang

benteng op den berg Kalipirâ

gelegerd was, van daar om een
aan te leggen.

Daar komende,

zij daartoe de noodige maatregelen.

Dit duurde tot

Zaterdag den 1 2 » (beter den 1 3 - ) BoelkaUah

(16 Mei 1829).

namen

Toen kregen

de met pieken gewapende Madoeresche jagers,

onder Luitenant
vergezeld

van

Kjai
de

KeBOEeNâiraâ, die 58 m m aanvoerde',

Goenoengtalosche soldaten last om 's nachts'

om 2 uur als roovers naar de zuidzijde van Kasarnbirâtâ
trekken.
pende.

te

Toen zij daar kwamen, vonden zij de brandals slaDe Madoeresche jagers met pieken vielen verwoed op

hen aan.

De brandals,

die den dood ontkwamen, v W t t e n
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verward naar alle kanten; 5 van hen, waaronder een Toemenggoeng kwamen daarbij om het leven, en 10 i n d e n gewond
i e l e d e r e n van de brandals werden door de Madoeresehe
jagers buit gemaakt, nl. 2 paarden, alsmede pieken, knssen en
J
-i
i _ -»/r„J „ ^ O I T O nrnMOP.nts
al3 ° toheden.
Daarop ,keerden
de
Madoeresehe prad
len ongedeerd naar de Goenoeng Kalipirà terug.
Toen de Hollanders, die de benteng bij het dorp Kedpng
aanlegden, die gereed hadden, keerde Kapitein Y , ^
met
z r i n kolonne en de Madoeresehe pradjoerits naar £ * w » terug.
De M a d o e r e s e h e ^ ^ , die toen ter tijd tot de kolonne van
& » M i ftuffl. te X « * behoorden, bestonden mt 117
met geweren gewapende ^ j W t o , de onder-officreren medel e k e n d , onder Kapitein Baden P A * I * I SâsuâwiNaTa en de
LuUenmts Raden S&rribiPOKRl, J 0 » S E B A K A T e n t a pâTKâ, verder uit 52 F ^ n f e met pieken, de o n d e r - o t o n
medegerekend, onder KapUein Baden D ^ t o ^ â eu de Luvtenants Mas D ^ a i A s â en Baden D Ä ä i Ä s a K a .
Omstreeks 10 dagen later, o P Maandag den 8 8 - (bete
den 29«) IfcrfMfa* 1756 (1 Junij 1829) vertrok £ £ * M
PKAGEH met de 10- kolonne van Karasan naar het dorp Depok,.
om daar nog een benteng op den oever van de Opak aan te leggen.
78.

Verplaatsing van ambtenaren.
Togt naar Wànàpeû en Kamèdjing.

De Secretaris Baron van Reede werd bevorderd tot Presided
( b e t e r Lid) van den Raad. (van Justitie) te Soerabya, en de Heef
U
TEIJLIKGW volgde hem als Secretaris van J % « op Deze
was vroeger- Auu/tm^Bmi^
van i t o « ? en zeer bevriend met
Z Hoogheid, den « t o van Madoerâ. Eemgen tijd later
was hij Assistent-Resident van 4 q » n » geworden, en nu werd
hij
fertrt
van JogyL Hij kwam te ' W * ? * ^ * * *
7 » (beter den 8-) BoMdiak
1756 (11 Mei 1829) De
i « W A * < van A U M , & w « * REEDE, volgde hem

•rrw'jvr*:
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als Assistent-Besident van Madoerâ op. Deze was ook bijzonder bevriend met Z. H. den Sultan van Madoerâ.
Nadat de Hollanders de betiteng bij het dorp Depok hadden
aangelegd, legerde Kapitein PKAGEB, zich met al zijn troepen
buiten de benteng van Manger in de plaats van Luitenant Kolonel SOLLEWUN , die met zijn troepen naar het dorp Wânâpèti
op den westelijken Prâgâ-oever trok, omdat Sultan INTGABDOEL
CHAMID zich in de nabijheid in het dorp Ketjoeboeng bevond,
nog steeds vergezeld van 2000 à 3000 volgelingen.
Op Maandag den l l e D Moekwam 1757 (13 Julij 1829) vertrok Kolonel COCHIUS van Jogyà om naar de benteug van Wânâpèti te gaan, te gelijk met troepen, die daarheen proviand
bragten ; te weten een detachement pradjoerits met geweren en
geschut onder aanvoering van Luitenant VAN DIONANT en tevens met Pangeran Adipati Kolonel SeTjâ-ADiNlNGEAT en zijn
broeder Pangeran Luitenant Kolonel SoEEjâ-ADiNiNGKAT, gevolgd door de Madoeresche Kapiteins, Luitenants, civile Mantris
en al hun eereteekenen, gedragen door uitgelezen loerahs.
Raden Toemengoeng Majoor Djâjâ-ADiNiNGBAT mögt niet meegaan, maar moest op last van den Kolonel de orde onder de
pradjoerits, die te Jogt/a bleven, bewaren. Zij vertrokken
's morgens om half zes van Jogyâ, en kwamen om 8 uur te
Kurasan, waar zij de Officieren , die hun van Manger te gemoet
gedaan waren, aantroffen; nl. Baden Kapitein Pandji SâsRaWiNâïâ, Baden Pandji Kapitein Djâiâ-DiPOEiiâ, Luitenant
Sraaâ-pâTiiâ, Luitenant Baden ÂDiNëGaiiâ, Luitenant Mas DjajâRëKsa en Luitenant POLAND. Zij boden Kolonel COCHIUS en de
andere Pangerans hun groeten aan en bewezen hun onderdanige
hulde aan de beide Madoeresche Pangerans. Het deed den
Madoereschen Officieren en Luitenant POLAND ontzaggelijk veel
genoegen, dat zij de Pangerans ontmoetten.
Daarop vertrokken zij, en om half negen kwamen zij bij
de benteng van Manger, waar zij een nacht overbleven. Baden
Pandji Kapitein Djaja-DreoEßä haastte zach om de beide Pangerans eten aantebieden, als versch gevangen zeevisch, want

É
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het dorp Manger lag digt bij de zuidzee. Zij aten er met
veel gretigheid van, want sedert 4 jaren hadden zij geen versehe
zeevisch gegeten, Zij gaven Baden Pandji Kapitein DjâjâMPOEuâ hun hartelijken dank te kennen; want onder al de
Madoeresche Officieren te Manger was er geen een, zoo bij der
hand en zorgvuldig in 't klaar maken van eten voor de beide
Pangerans, als Baden Pandji Kapitein Djâjâ-Dir-OEnâ, zoo dikwijls zij te Manger kwamen.
's Morgens om 7 uur vertrok Kolonel COCHIÜS met de beide
Pangerans en de troepen en met het proviand, dat voor Wàr
nâpUi bestand was. Toen zij om 9 uur den Prâgâ oever bereikt hadden en het proviand naar den westelijken oever wilden
overbrengen, waren de Hollanders van Wânâpeti daar al op
den westelijken oever, om het in ontvangst te nemen. Nadat dit geschied was, keerde de Kolonel met de beide Pangerans en de troepen naar Manger terug, en bleef daar overnachten.
Den volgenden ochtend om 7 uur vertrok Kolonel COCHIÜS
met de beide Pangerans en met Kapitein Kommandant PRAGEB
e n Puitenant POLAND benevens alle troepen van Manger, om
Luitenant Kolonel SOTXEWIJ* te Wânâpeti een bezoek te brengen.
Om half een daar komende aten zij, en om 2 uur vertrok de
Kolonel met de zijnen van Wânâpeti Zij gingen langs het
zcesirand, waar de weg groote moeijelijkheden opleverde. Bij
de monding van de Prâgâ-vmer staken zij dien over. In 't
midden van de rivier vielen vele ruiters van hun paarden ten
gevolge van de diepte van den moerassigen grond. Maar Pangeran
'* Adipati Kolonel Sëxiâ-AMNINGUAT viel niet van zijn paard, om
dat zijn paard, als van Margâwati afkomstig, zeer sterk was.
Toen zij op den vasten wal gekomen waren, hielden zij een
ooo-enblik rust in de ienteng van Baleberan. Daarop vertrokken
aij naar het dorp Brisât, hielden daar weer een oogenblik rust,
en toen gingen zij naar de benteng van Kalwatang, om daar
wat uit te rusten. Van daar weder op marsch gaande, kwamen zij 's avonds om half zeven te Manger, waar zij overnacht-
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ten. De afstand van Manger naar
9 palen.

Wânàpèti was ongeveer

Den volgenden morgen om 10 uur vertrok de Kolonel met de
beide Pangerans en de troepen, die hem van de stad vergezeld hadden, van Manger. Te Karasan verzocht de Kolonel
de beide Pangerans naar de stad terugtekeeren, wat zij dan
ook deden. De Kolonel was voornemens om naar de benteng
van Kamedjing te gaan, en wilde liever dat de beide Pangerans dadelijk maar naar de stad terugkeerden, omdat de benteng
van Kamedjing te klein was om hun logies te verschaffen, en
ook nog niet geheel gereed was. De beide Pangerans keerden
met al hun gevolg naar Jogyh terug. De Kolonel zette met
zijn troepen den togt naar de benteng van Kamedjing voort,
en hield daar halt.
79.

Mas Toemenggoeng DjaJaNëGaRa in zijn benteng bij Kamedjing belegerd. Zijn nederlaag en dood. Togt naar
Tanhisan. Sultan NGABDOEL
CHAMID van daar verjaagd.
Maden Mas SOEKOEK en Toemenggoeng Adipati ANOM onderwerpen zich aan het Gouvernement, Togt naar Banna
en gevecht aldaar.

De hoofdaanvoerder van 't leger van Sultan NGABDOEI,
CHAMID heette Mas Toemenggoeng DjâjaNëGâitâ, iemand van
zeer lage geboorte, vroeger DjajaMëNGaLa genaamd. Hij was
van een zeer losbandige levenswijze, vol lagen en listen, maar
sedert de dorpen Samen, Kamedjing en Depok door bentengs
beschermd, werden, mögt het hem niet gelukken de bewoners
van het dorp Samen onder zijn bevelen te krijgen.' Daar hem
dn t ergerde, legde hij een kleine benteng op een berg aan, en

<

-

*

•

7 .S

stelde daarin 3 kanonnen, ten zuiden van het dorp
Ook

Kamedjing.

schreef hij een uitdagenden brief aan Kolonel COCHIUS ,

en zond dien naar de benteng van Kamedjing.
toen de Kolonel zich daar nog bevond.

De brief kwam

Nadat de Kolonel den

inhoud van dien brief vernomen had, gaf hij last om 4 kolonnes
bijeen te brengen.

Vrijdag den 1 5 - Moekaram (17 Julij 1829)

kwamen de 4 kolonnes de benteng van Mas Toemenggoeng Djäjâ'NëGâna belegeren.

Na

een hevig

geweervuur

van

heide

zijden kwamen de Hollanders in een hachelijken toestand, daar
' t hun

niet gelukte den berg te beklimmen.

troepen van Luitenant
van

achteren

Alleen aan de

Kolonel LE BRON gelukte het de benteng

te beklimmen.

Een sergeant van de M A K K O Ï -

NëeaAasche troepen van Soerâkartâ klom langs de neerhangende
wortels van een waringin-hoom
teng verlaten was.

naar boven, en zag dat de ben-

Hij deelde aan een Hollandschen

Kapitein

m e d e , dat de benteng ledig was en verzocht hem vrijheid in de
benteng te gaan.

Toen hem dit toegestaan was, ging hij er in,

maar binnen komende, kwam Mas Toemenggoeng DjäjäNeGaitä
juist

uit zijn verblijfplaats in een ravijn te voorschijn.

Van

zijn

gevolg waren maar 3 man meer over; een van hen was

zijn

Goeroe , de ander was een trompetter en de 3 e een stal-

knecht,
Mas Toemenggoeng DjâiâNeGâuâ zei tot den MANKOENeGâuâschen

sergeant:

//nu leer ik voor 't eerst de gewaarwording

//kennen van iemand,

die strijdt met een (boer met een) lederen

//buikband."
De sergeant antwoordde : //wel hoe komt dat in je gedachten ?
//als ik bang was om te sterven, dan zou ik hier niet alleen
//zijn.

Mas
stak

Toemenggoeng DjâiâxeGaitâ trok spoedig zijn kris,

naar

den sergeant,

Toemenggoeng

DjâlâNëGaitl

een gewring

en

en

die hem de kris ontrukte, en Mas
er mede

stak.

Daarop ontstond

geworstel, tot dat zij op den grond vielen.

Doch daar Mas Toemenggoeng DjâjaNëGaitâ nog niet dood was,
kwam

er spoedig een andere sergeant van MANKOENëGaRâ eu
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sloeg hem met de kolf van zijn geweer op het hoofd, zoodat hij
stierf.

Na den dood lieten de beide worstelaars elkander nog

niet los.

Daarop sloeg hij Mas Toemenggoeng DjâjâNëGaaâ het

hoofd af, en bood het Luitenant

Kolonel LE BRON aan, en deze

liet het aan Kolonel COCHIUS brengen, die het op een staak liet
plaatsen.

H e t lijk van den MANKOENëGanaschen sergeant werd

gereinigd,

en

na

naar Soerâkartâ

de gebruikelijke

vervoerd.

Hij

gebeden met eerbewijzen

stierf op dien vrijdag na het

moorddadige tweegevecht.
Men

vond in dien tijd zelden een m a n , als de HoogEdel-

Gestrenge

Heer

Kolonel

COCHIÜS.

Hij

was bedreven in 't

oorlog voeren, wijs en schrander en zeer begaan met den dood
van zijn gewone soldaten ; van daar dat Kolonel COCHIUS, zoolang hij in Jogijâ het bevel voerde, nog geen nederlaag geleden
had.

Om

genheid

al die redenen genoot hij in volle mate de gene-

en 't vertrouwen van Luitenant

DE K O C K ,

Gouverneur-Generaal

en waren zij het steeds met elkander eens.

Bei-

den waren helder van verstand, zachtzinnig, regtvaardig, vergevingsgezind, onverzettelijk
beloonen.

Al

en standvastig in 't straffen en

de belooningen

en straffen, die zij gaven aan

hun ondergeschikten, aanzienlijken of geringen, waren geëvenredigd aan hun betrekking, zonder lievelingen of personen van
hooge afkomst voor te trekken.
zag en liefde aan Luitenant

Daarom waren allen met ont-

Gouverneur-Generaal

DE KOCK en

Kolonel COCHIUS gehecht.
Op Zondag den 24 e n Moeharam 1757 (26 Julij 1829) vertrok Luitenant
nâpeti
men

Kolonel SOULEWIJN , die in de benteng van Wà-

gelegerd was met zijn kolonne naar TanUsan,
verhaalde,

vond.

dat Sultan NGABDOEL CHA-JIID zich daar be-

Ook kwam er een kolonne uit het Magelangsche.

deze kolonnes
digt

Met

wilden zij (den vijand) den uitweg naar het

noorden afsnijden.
troepen

omdat

bij

Toen Luitenant
het dorp Tanhisan

Kolonel COCHIÜS met zijn
gekomen was, verdeelde

Inj die in 3 afdeelingen om het dorp aan te tasten, maar Sultan NGABDOEL CHAMID ging met zijn gevolg in allerijl op de
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vlagt, doch daar dé Hollandsche troepen vermoeid, en bij hun
marsch van Wânâpeti naar Tankum al een afstand van ongeveer 17 paal afgelegd hadden, en de weg moeijelijk begaanbaar was, begreep men, dat de vervolging vruchteloos zon zijn,
zoodat de Hollandsche troepen maar in het dorp gingen, en
de huizen daar in brandstaken.
Twee Hollandsche Luitenants zagen toen een groot huis. Zij
gingen er naar toe, en wilden het in brandsteken, maar toen
zij op het plein gekomen waren, kwam de (vroeger) verbannen
zoon van Kjai Adipati van Samarang, Baden Mas SOEKOEB, ,
die de zijde der bratidals gekozen had buiten het huis. Hij
vroeg in 't Hollandsen vergiffenis , gaf zijn tris over, en deelde
mede, dat in dat huis de (oudste) zoon van Sultan NGABDOEI.
CHAMID , Pangeran Adipati ANOM met zijn vrouwen zich bevond, en vrede wilde maken. Niet lang daarna kwam Pangeran Adipati ANOM naar buiten, en gaf zijn wapens over. Men
nam genoegen met zijn vredesvoorstel, en voerde hem met
zijn gevolg, bestaande uit 6 vrouwen en 7 mannen, naar Wânâpeti mede. Op Woensdag werd hij naar Manger gebragt.
Kolonel COCHIÜS vertoefde te Manger 6 dagen lang, uitziende naar de komst van Pangeran MANKOEBOEMI, die naar men
verteld had, zich onderwerpen wilde, maar hij kwam nog niet,
alleen zijn 2 minderjarige zoons met hun bijwijven kwamen
zich onderwerpen.
Op dien Woensdag wilde men Pangeran Adipati ANOM naar
de stad voeren, en de Secretaris VAN TEIJLINGEN kwam hem
al uit de stad te gemoet, maar Pangeran Adipati ANOM verzocht wat uitstel, omdat hij nog zoo vermoeid en zijn vrouw
6 of 7 maanden zwanger was. Men stond hem dat uitstel toe.
Kolonel COCHIÜS en de Secretaris keerden op dien dag naar de
stad terug.
.
Op Donderdag morgen om 4 uur werd Pangeran Adipati
ANOM naar de stad gebragt onder geleide van de Madoeresche
pradjoerits dié te Manger waren, en van Kommandant POLAND.
Zij kwamen even over 1 uur in de stad. Baden Mas SOEKOEB
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werd in het fort geplaatst, en in een kamer opgesloten met
één vrouw bij zich. Pangerm Adipati ANOM werd ook daarheen gebragt, maar zijn kamer was niet gesloten, en de menschen
konden bij hem komen, doch hij werd door soldaten met één
Luitenant bewaakt.
Toen de Magelangsche kolonne, die den vijand de pas (naar
't noorden) afgesneden had, bij de overgave van Pangeran
Adipati ANOM tot het dorp Kalidèngen gekomen was en brandals zag, werden de Madoeresche jagers die bij de 4 e kolonne
behoorden, namelijk Luitenant KëBOKëNaNGa en Sergeant LëMBOETëxGGaRa met hun ondérhoorigen, te gelijk mot de huzaren, lansiers, Ljajengsekars en JDajaks vooruitgezonden. De
Irandals dit ziende vlugtten naar alle kanten. Toen vervolgden hen de Madoeresche jagers met alle kracht, en 't gelukte
hun 10 brandals te dooden, en één vaandel buit te maken.
Op Zondag den l e n Sapar (2 Aug. 1829) werden Pangeran
Adipati ANOM en Raden Mas SOEKOER met hun gevolg naar
Semarang getransporteerd.
Op Maandag den 2 en Sapar (8 Aug. 1829) vertrok de 4e kolonne , die in een benteng op de grenzen van Magelang gelegerd
was, van daar om naar het dorp Darma op te rukken. Bij hun
komst aldaar wikkelden de Irandals zich in een verward gevecht van pieken tegen pieken. Zij konden hun geweren niet
afschieten, omdat vriend en vijand door elkander liepen. Met
lang daarna vlugtten de brandals naar alle zijden. Yan de Madoeresche jagers was er één, nl. loeraïi MATJANDALIH gesneuveld ,
en er waren 4 gewonden : Sergeant LeMBOETëNGGaEa met 4 wonden , Sergeant SiENaBajâ met 9 wonden, loeral BâxGsâwATjaNâ
met 1 wond en loerak WIEITANGINGSIB, , ook met 1 wond ; 4
pieken van het fatsoen poeUng sïlakà waren afgebroken. De
brandals hadden veel gesneuvelden en gewonden.
80. Sultan NGABDOEL CHAMID op
den oostelijken Prâgâ-oever vervolgd. Hevig gevecht te Nga-
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win. Hij gaat naar Bad/jeh en
Gantjahan en laat de lentengs
van Dj emier an en Gantjahan
in brandsteken. De vrouw van
den jongen T anger an MANKOEBOEMI onderwerpt zich met anderen aan het Gouvernement.
Op Vrijdag den 6» Sapar (7 Aug. 1829) ging Sultan NGABDOEL CHAMID naar den oostelijken Pmgâ-oever, en hield op
in het dorp Soemangoer ten noorden van de benteng van Padas.
De Hollandsche troepen, ten getale van 4 kolonnes gingen er
dadelijk naar toe, namelijk: 1 kolonne van Manger, 1 van Pisangan, 1 van KamUjing en 1 van Gamplong, maar voor dat het
tot een gevecht kwam, trok Mtm NGABBOEL CHAMID van daar
in een noordelijke rigting, met ongeveer 500 man bij zich. De
kolonnes van Pisangan en Gamplong vervolgden hem met spoed.
Ten noordwesten van de Goenoeng Gamping in het dorp Ngawm,
achterhaalden de snelste vervolgers de vijanden, die zich daar in
hinderlaag gelegd en verscholen hadden. Het werd een verwarde
levendige strijd. De brandals werden aangevoerd door Mas SeNTOT of Ali Pasah NâïaraAwmà, die te paard zittende met zijn
piek rondzwaaide, hoewel zijn eene hand toen nog niet van een
kogelwond genezen, en nog met een doek omwonden was. De
Hollandsche troepen waren nu in een benarden toestand, omdat velen van hun makkers nog achtergebleven waren. Luitenant
Kolonel L E BKON kommandeerde zelf; een piek van de brandah
stak hem door zijn broek. Daarop kwam een menigte huzaren te hulp, en toen vlugtten de brandals verschrikt en in
verwarring naar het noorden, den Mtan achter na. Tan de
Hollanders was een Luitenant gesneuveld, en van de pas aangekomen kavalleristen van Mahassar waren 2 gesneuveld, voorts
2 Dajaks en 6 met geweren gewapende soldaten. Aan de
zijde der brandals sneuvelden 3 Toemenggoengs en 5 lieden zonder rang. Nadat de Hollanders het aantal van hun dooden
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geconstateerd hadden, vertrokken zij wéér om de branded* te
vervolgen. Doch daar zij niet wisten, waar zij naar toegegaan
waren, en het al 2 uur in den namiddag was, verdeelden zij
zich langs verschillende wegen den vijand maar afwachtende.
De kolonne van Kamhljing volgde het lijk van den gesneuvelden Luitenant naar de stad. De kolonne van Manger met
de Madoeresche pradjoerits vatte post te Malàti, omdat Pangeran Kolonel PKABOENINGBAT met zijn troepen van daar reeds
vertrokken was, met het doel om den vijand in 't noorden den
pas af te snijden.
Sultan NGABDOEL CHAMID rukte verder op naar RadgU, ten
westen van Malàti. Des nachts vertrok hij weer naar het zuiden en hield halt in het dorp Gantjahan. Op zondag morgen
vertoonde Sultan FGABDOEL CHAMID zich, toen hij de pa**
van Bantod voorbijtrok en zuidwaarts ging. De Hollandsche
troepen zagen hem, en schoten op hem met geschut, maar
hij stoorde zich daar niet aan, en ging rustig verder.
Toen hij ten zuiden van Bardoel gekomen was, ging hij
met een omweg oostwaarts en toen zuid-oostwaarts naar PamrgUe, ongeveer 3 palen van daar, digt bij Plèred. Hij stak
dit in brand, omdat de bewoners voor hem de vlugt namen
Maandag nacht stak hij de benteng, van BjemUran en Bandgarwoeroeng in de brand. Dit waren kleine benteng*, die
met met kanonnen gewapend en maar door troepen van Pangeran Adipati M'râHtâDjâ bezet waren.
Toen de Hollanders daarvan berigt kregen, spoedden zij zich
daar heen. De kolonne van Pimngan ging den vijand te Bânalâjâ af wachten, en die van KamUjing stelde zich te KanUjmg strijdvaardig, terwijl die van Manger met de Madoeresche pradjoerits zich te Malangdjiwan geposteerd had. Op
dmgsdag wilden zij Sultan NGABDOEI. CHAMID vervolgen en
daar opzoeken, maar hij was toen al naar 't gebergte ten zuiden
van Plèrèd getrokken. De Hollanders wilden hem nazetten
öiaar toen hij dat bemerkte, trok hij weder westwaarts.
Op dingsdag den lQeu Sapor (11 Augustus 1829) 's avonds
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om half zeven kwam de Raden Ajoe van (den jongen) Pangeran
MANKOEBOEMI in de stad Jogyâkartâ,

om zich met het Gou-

vernement te verzoenen, te gelijk met haar dochter

Baden

Âjoe S A A T I , 2 bijwijven van MANKOEBOEMI, en 3 zoons van M A N -

KOEBOEMI, bij bijwijven verwekt, met name Pangeran N G A B DOEE

CHASAN ,

Raden

Mas

GOENTOER en Raden

Mas Däiä.

Pangeran NGABDOEL CHASAN had een nog minderjarigen zoon
bij zich. Er waren 20 vrouwen en 25 mannen in hun gevolg.
Te gelijk met hen kwamen Raden Ajoe S O E E J & B B M met een
gevolg van 13 vrouwen en 4 mannen, Raden Ajoe Toemengoeng
JoEDâ-KOEsoEMâ met een gevolg van 4 vrouwen,
Ajoe

Toemengoeng

vrouwen.

en Raden

KOESOEMa met een gevolg van 5

H u n verzoek om zich te onderwerpen werd door ' t

Gouvernement
81.

Tntïâ

aangenomen.

Nieuwe Madoeresche hulptroepen naar Jogyâ

gezonden en

aankomst te Jogyâ.

Diensten

van Sajid CHASAN van Madoerâ
te Jogyâ. Plaatsing van eenige
Madoeresche officieren.
aanzienlijke

Pangerans

Eenige
onder-

werpen zich aan ' t Gouvernement.
Zijn hoogheid Sultan T ^ K B I - A D I N I N G R A T van Madoerâ gaf
last aan zijn Patih,

Raden Adipati

KoESOEMa-ADiNiNGiiAT om

wederom troepen te verzamelen tot versterking van die, welke
te Jogyâ waren, en deze gaf spoedig de noodige orders aan de
Poengcjâwâs.

Niet lang daarna waren er 160 pr mijoe rits^ met

14 onder-officieren en é é i Luitenant,
naamd, bijeen.

Daarop gaf de Patik

berigt, dat de pradjoerits

Raden Dirâi,ëKsâNa geaan Z. H . den Svllan

gereed stonden. Z. 11. de Sultam gat

er kennis van aan Kolonel BEURLIN te Soerâùâjâ,

en vroeg

om een schip voor ' t overbrengen der troepen.

De Kolonel

zond spoedig een groot schip naar de reede van

Samhilavga».
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Op Zondag den 22«» Sapar (23 Aug. 1829) werden die
djoerits van Madoera

gezonden en ingescheept.

pra.

Een schoon-

zoon van den Sultan, met name Raden Arjâ PoEiiwaNëGaiü begeleidde hen, en hield onderweg over hen het toezigt,
sisteerd

door 4 militaire en 3 civiele mantris

Op dienzelfden

dag verlieten zij de

als

reede van

gead-

officieren.

Sambilangan

om naar Samar ang te gaan.
Te Jogyâ kregen Pangeran Adipati Kolonel Sëïja-ABiNiNGKAT
Vm Madoera en zijn broeder Pmgeran Luitenant Kolonel Soratjär
ADININGIIAT den last van Kolonel COCHIÜS , dat Raden
menggoeng Majoor

Toe-

Djâjâ-ADWiNGKAT de Madoeresche troepen

van Samarang moest gaan afhalen.

Deze vertrok op Zondag

den 22™ Sapar (23 Aug. 1829) van Jogyâ,
officieren, namelijk Raden Kapitein

vergezeld van 2

KoETaKOESOEMa en

Luite-

nant Kjai SiNGâpâïKâ, en door de welwillendheid van Kolonel
COCHIUS kregen zij voor hun gevolg levensmiddelen en reisgeld mede.

Toen Raden Arjâ

PoEiiwâNèGaaâ met al zijn pra-

djoerits hen ontmoetten, was Raden Toemenggoeng Majoor hoogst
verblijd,

omdat hij Raden Arjâ

PoEiuvuxeGaitu zag.

Nadat

zij 2 nachten te Sa/nara/tg gebleven waren, vertrokken zij naar.
Jogyâ,

waar zij op Vrijdag den 5™ Moeloed (4 Sept, 1829)

aankwamen.

De beide Madoeresche Rangeram

waren inwen-

dig hoogst verblijd, even als Sajid CHASAN IDID.
Op verlangen van Resident

VAN N E S gaf Sajid C H A S A * on-

derwijs aan den minderjarigen Sultan van Jogyâ tot vreugde
van de beide Madoeresche Pangerans.

Overigens bleef de ver-

houding van Sajid CHASAN tot die beide Madoeresche Rangerans dezelfde ten opzigte van ' t bedienen, en adsisteren.
Nadat Raden
vertoefd

Arjâ

PoEBwaNëGâiû eenige dagen te Jogyâ

h a d , vertrok hij op Maandag den 1 5 " Moeloed (14

Sept, 1829) van Jogyâ om naar Madoerâ terugtekeeren.
nam zijn weg over Magelang
«ai zijn opwachting bij Luitenant

ten

Hij

einde daar aan te gaan

Gouverneur-Generaal DE KOCK'

te maken.
De beide Madoeresche

Pangerans

raadpleegden met

Sajid
4*
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over de vraag, wie Kapitein van de pas aangekomene
Madoeresche troepen zou worden; zij kwamen toen overeen,
dat de Kapitein der piekeniers, Baden Pandji SoEBjâDlPOETsa,
hun Kapitein moest zijn, en dat de luitenant der piekemers
TiaKKaKOESOEMa hem als Ä i f e « ^ moest adsisteren. Zij werden daarop 's morgens en 's avonds op de aloen-aloen m de behandeling van het geweer geoefend, en hadden die met lang daarna begrepen. In dien tijd was dus Bairn Pandji SâsnawiNaTa
Kapitein van de 1« kompagnie van de Madoeresche pradpents
met geweren; de Luitenants waren Baden SeTjaniPOEnä, Mas
SoEEâDiPOEBâ en Baden DAENG, A f e * ^ hij het jonker-corps.
De Kapitein van de 2° kompagnie, die met geweren gewapend
was heette Baden Pandji SoM&Nëofaià ; zijn tófeWs waren
J J SëiiANGBAKAT en SiNGäparaä. De & * J Ä van de 3° kompagnie was Baden Pandji S o E s t o o E T u â , en de Z Ä m f c
waren ifofe» TjâiuiaKOESoEMâ en Baden DipâLeKsâïïâ. Allen
droegen nu uniform.
De Zapifei» van de I e kompagnie piekeniers was Baden
Pandji DjâjâmPOEii'â met de Luitenants Baden AniNëGanâ en
Baden DjâjaT.ëKsîbâ. De Kapitein van de 2= kompagnie piekeniers was Baden Pandji ÜEwaKOEsoEMa, de Luitenants waren
I t o DjâjâEëKsâ en AG» SOBB&PATI. De & * j Ä van de
3° kompagnie piekeniers was Baden KoETaKOESOEMa, en de
A t a r ó waren Kjai SlNGAMAsmâ en KeBTiTROENâ. In dezen
tijd waren I « NâilsAsmâ, MAJAKDANI eu WiuaTKOENa
andew^tóiw*»- De Madoeresche met pieken gewapende jadie aan kolonnes waren toegevoegd, ontvingen een hogers
; van goedkeuring voor hun diensten, en 3 van hen werden in rang verheven: Kjai KeBOKëNaNöa werd tot Kapitein
verheven en Sergeant LëMBOETëNGGaaa kreeg den rang van
Luitenant; hij behoorde tot de 4.« kolonne. Sergeant TROMPT
wâNGsâ kreeg ook den rang van Luitenant; hij behoorde tot
de 6° kolonne. MATJAN werd tot jager aangesteld. Hun Hollandsche Luitenant was Luitenant SÈLI (SEELIG•?)
Donderdag den 2 5 - Moeloed 1757 (24 Sept. 1829) kwam
CHASAN

87
Pangeran

SoEBjaDi, een jonger bloedverwant van Sultan N G A B -

»OEL CHAMID zich te Jogya aan het Gouvernement onderwerpen.
Op den volgenden Zaturdag onderwierp Pangeran SoERjaBuaïa ,
bij de hrandals

buiten de stad Pangeran NGABDOEL M A D J I D

genaamd, eveneens een jonger bloedverwant van Sultan N G A B DOEI,

CHAMID , zich ook aan liet Gouvernement ; en eindelijk

kwamen des maandags Pangeran
Sultan

MANKOEBOEMI , de oom van

NGABDOEL C H A M I D , en Pangeran

Pangeran

ADINSGM,

die n u

SoEBJENGLaG-a heette, ook een jonger bloedverwant

van den Sultan te Jogyâ.

Resident TAX N E S en de beide Ma-

doeresche Pangerans gingen hun t o t Manger te gemoet. Even
voor 6 uur kwamen zij te Jogyà, terwijl hun 7 saluutschoten
met groote kanonnen werden gegeven.
82.

Dood van Pangeran

Ngdbehi

NGABDOEE RACHMAN.

vige

stemming

Droe-

van Sultan

NGABDOEL CHAMID.

Pange-

ran TëpâjaMÏ onderwerpt zich.
Overlijden van Pangeran Adipati

PAKOE-ALAM.

DE KOCK

komt

Generaal
te

Jogyâ.

SëNTOT komt met vele anderen

zich

onderwerpen, en

gaat in dienst bij ' t Gouvernement.
keert

Generaal DE KOCK

terug

naar

Magelang

en inspecteert onder weg de
bezetting van Pisangan.
Sultan NGABDOEL CHAMID was zeer neêrslagtig en inwendig
bedroefd om het overlijden van zijn oom Pangeran

DjâjaKOE-

SoEMa, die later Pangeran Ngabèhi NGABDOEB, RACHMAN heette.
-Deze was namelijk gestorven na een gevecht met de Hollandsche
huzaren op den westelijken Pràga-oever,

waar een huzaar hem

met zijn sabel op het hoofd sloeg. Maar de Hollanders wisten
dit niet. Ali Basah NâTâraAWinâ had toen ook deel aan den
strijd genomen, en zijn paard met dat van een huzaar moeten
verwisselen.
Om die reden was Sultan NGABDOEL CHAMID inwendig bedroefd, want onder alle personen van vorstelijk bloed was er
niet één, die Sultan NGABDOEL CHAMID zoo trouw diende,
als Pangeran Ngabèhi. En waarlijk, hij was een fraai gebouwd,
verstandig en scherpzinnig edelman. Zijn lichaamskleur was
blank geel, want zijn moeder was van Chinesche af komst, zijn
vader Sultan SEPOEH had zeer veel van haar gehouden, en om
de moeder hield hij ook veel van hem, en stelde hem tot
opperbevelhebber aan. Toen nu Pangeran Ngabèhi gestorven
was gevoelde Sultan NGABDOEL CHAMID, dat hij een steunpilaar miste, op wien hij in den oorlog zijn vertrouwen stellen
kon. Ook ontstond er groot gebrek aan levensmiddelen voor
zijn bloedverwanten, omdat de dorpsbewoners hem geen padi
,en geld meer leverden, en er overal beulengs van de Hollanders waren. Dit was de reden, dat Sultan NGABDOEL CHAMID
aan al zijn bloedverwanten en volgelingen liet bekend, maken,
dat zij geheel naar verkiezing konden handelen. Hij gaf hun
vrijheid zoo zij zich aan het Gouvernement wilden onderwerpen.
Dientengevolge kwamen vele van zijn volgelingen en bloedverwanten in de stad om zich aan het Gouvernement te onderwerpen.
Waar Sultan NGABDOEL CHAMID zich bevond, was onbekend.
Hij kroop door digte bosschèn en bezocht verlaten huizen.
Daarbij kwam nog, dat hij inwendig zeer droevig getroffen
was door den dood van zijn geliefden pànâMvM, met name POETOET SoEwâNDâ. Hij had nu nog maar één pânâkawan, van
wien hij veel hield, met name BANTENG-WAIIENG. Sultan NGABDOEL CHAMID zei tot BAYIENG-WABENG "een vreemd mensch,
„die POETOET SoEwâNDâ! Wij hadden te zamen afgesproken,
'/dat hij met mij zou leven en sterven, en nu blijf ik alleen
„over! Wanneer zal ik hem nu volgen? In het gevecht ge-
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"droeg hij zicli als de groote hoop: als er velen voorwaarts
'/gingen, ging hij ook voorwaarts, en als zij retireerden,
'/retireerde hij ook. Maar hoe kon het ook anders? Zijn tijd
"was immers gekomen ! Ik hoop nu maar, dat ik hem spoedig
"volgen mag."
Op Woensdag den l e a Rabingoelahir 1757 (30 Sept. 1829)
kwam Pangeran T e r i s a k , een jonger bloedverwant van Sultan
NGABDOEL CHAMID te Jogyà om zich aan het Gouvernement
te onderwerpen.
Op Maandag den 8™ RabingoelaUr 1757 (5 Oct. 1829)
kwam Pangeran Adipati PAKOEALAM van Jogyà na een langdurige ziekte te overlijden. Zijn lijk werd te Pasargïde begraven.
Op Zaturdag den 25 en RabingoelaUr (24 Oct. 1829) kwam
Luitenant Gouverneur-Generaal DE KOCK met Commissaris Kolonel NAHUIJS te Jogyà. De beide Madoeresche Pangerans reden hem tot Malati te gemoet,
Op den volgenden Zondag kwam AU Basai MTâpEAwml,
ook Baden Ali Basah PnAwraaDiBèDja te Jogyà om zich aan
het Gouvernement te onderwerpen. Met hem kwamen Pangeran
SoEBjâwiDjârâ, een jonger bloedverwant van Sultan, NGABDOBL
CHAMID, en Pangeran SoEjiaNëeaua, een zoon van Pangeran
S O E R J E N G I M en Pangeran SoEEjaBBaTä, een. zoon van Pangeran SoEEjâBEâïâ, voorts 25 aanvoerders van troepen, 50
ruiters en 500 man infanterie, met geweren of pieken gewapend. Het gouvernement ontnam hun de wapens en tenue.
Verder deelde AU Basah PnAwmaDinëDja aan den Generaal
mede, dat hij verzocht in gouvernements dienst te treden, en
met onder de bevelen van een landgenoot te staan, ook beloofde hij den Generaal zijn adsistentie, zelfs al zond men hem
ook uit, om Sultan NGABDOEL CHAMID te vervolgen.
De Generaal antwoordde, dat hij hem al wat hij verzocht
toestond, en gaf de order uit, dat AU\BasahPEAWiEâDIEeDjâ
nu officier in dienst van het gouvernement geworden was. Wat
zijn aanbod om Sultan NGABDOEL CHAMID te verjagen aanging,
daarover zou de Generaal eens nadenken.
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Toen de Generaal hem in dezen tijd ten huize van den
Besinnt in het fort ontmoette, sprak de Generaal dadelijk
Baden Ali Basah toe, en wees hem de 2 MadoereschePangeran* aan, en aanstonds bewees Baden AU Basah hun zijn eerbiedige hulde. Zij waren spoedig zoo familiaar met elkander,
als of zij elkander al lang kenden, en dat kwam daarvan dat
Baden Ali Basah een edelman was van een vriendelijke minzame inborst. De Generaal was in een zeer opgeruimde stemming, en zei tot de Madoerosche Panger ans : „Pang er ans, die
„mi al jaar en maanden te Jogyh zijt, Baden AU Basah heeft
//vrede met ons gesloten."
De beide Pangerans knikten, als antwoord, met het hoofd.
Daarop gingen zij uiteen.
Eenige dagen later op maandag den 5 " Bjoemadilaival (2
Nov. 1829) 's morgens om half zes keerde de Generaal weer
naar Magelang terug. Besident VAN N E S , Kolonel COCHIÜS
en de beide Madoeresche Pangerans vergezelden hem tot aan
de benteng van Pisangan.
De Madoeresche p-ad/oer its, die bij de 10e kolonne behoorden , waren in dezen tijd van Manger naar Pisangan verplaatst.
Zij stonden in 't gelid onder de wapens, toen de Generaal te
Pisangan kwam, en nadat hij allen, die daar onder de wapens
stonden, geïnspecteerd had, was hij hoogst voldaan over hen.
Na de inspectie groette de Generaal don Besident, den Kolonel
en de beide Madoeresche Pangerans, en verzocht hun als zij
aan hun vader den Sultan schreven, vele groeten van hem te
doen. Daarop groetten zij de Heeren, die met den Generaal
van Magelang gekomen waren; n.1. luitenant Kolonel SOEST,
de Luitenant Kolonel van de artillerie VAN LEEDWEN, Majoor DE
SÏÜEBS en de Majoor der huzaren PEIUÉ. Ook zij verzochten
vele groeten aan den Sultan van Madoerâ aan te bieden. Daarop groetten hen de hooge Hollandsche ambtenaren en officieren,
en droegen hun op vele groeten aan den Sultan van Madoerâ
te doen, omdat zijn Hoogheid, de Sidtan van Madoerâ alom
bekend en vermaard was om zijn hoogen rang en om zijn bij-
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zondere vriendschap en gehechtheid jegens de Hollanders. Daarom hielden de Hollanders innig veel van hem, vooral zij die
hem van nabij kenden, maar zelfs zij die nog niet met hem
in aanraking geweest waren, koesterden dezelfde gezindheid
jegens hem als de anderen.
De Generaal vertrok toen met zijn gevolg van Pisangan om
naar Magelang terug te keeren. Resident VAN NES en zij die
hem van Jogya begeleid hadden, keerden naar de stad terug.
Te Malati steeg de Resident met de beide Madoeresche Pangeran* in een rijtuig, 's Morgens om 10 uur kwamen zij in
welstand te Jogyâ aan.
83.

Sultan NGABDOEL CHAMID bijna
gevangen genomen. Hij ontsnapt. Diensten van Ali Basah
en zijn troepen. Bevordering en
rangsverheffing onder de Madoerezen. De Sultan van Soemenep en de Panembahan van
Pamekasan bezoeken den Generaal te Batavia en Generaal DE
KOCK te

Magelang.

De

Pa-

nembahan bezoekt Jogyà. Een
nieuwe Pangeran Adipati PAKOEALAM benoemd. Kolonel CoCHius wil naar Holland gaan,
maar vervangt eerst Generaal DE
KOCK gedurende diens afwezigheid naar Batavia. Een gouden
en een zilveren medaille uitgereikt.
Sultan NGABDOEL CHAMID bevond zich in het land Gbwoug,
ten westen van het land Kadoe. Op Woensdag den 14 en JDjoeKadiJawal (11 Nov. 1829) wilde hij uit het gebergte naar lagere
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streken gaan, toen hij de kolonne der Hollanders van Magelang , die naar 't gebergte wilde gaan, om dat te onderzoeken,
ontmoette. Na een kort gevecht deinsde de Sultan met zijn gevolg,
zich verwerende, terug. Terwijl de Hollanders al schietende hun
aanval voortzetten, zag een Hollandsen Sergeant-majoor Sultan
NGABDOET, CHAMID en legde dadelijk het geweer op hem aan,
maar de Sultan sprong van zijn paard, en ging in een ravijn.
Zijn volgelingen lieten ook hun paarden achter, en verscholen
zich in ravijnen en in alang-alang. De Hollanders grepen de
achtergelaten paarden, en kregen zoo een buit van 42 paarden.
Zij haastten zich daarop naar de gevlugte en weggekropen
Irandals te zoeken, en doorzochten 4 dagen lang het gebergte zonder één brandal te vinden. Sultan NGABDOEL CHAMID
verschool zich in 't wilde bosch. Hoewel hij daar geheel alleen (en zonder vrees voor menschen) was, zoo was hij toch
blootgesteld aan de gevaren van de wildernis onder hidang s,
herten, tijgers, wilde koeijen en rhinocerossen, kruipende door
alang-alang en glagah. Daarom was er geen van de Hollanders of dorpsbewoners, die wist waar de vlugtende Sultan
zich bevond.
In dezen tijd kreeg Baden Ali Basah op zijn verzoek voor
zijn ondergeschikten geweren, pieken, kleeding, levensmiddelen en bezoldiging van het Gouvernement, Men droeg hem
verder de taak op, om buiten de benteng van Gowoh zich met
zijn troepen te legeren, en Pangeran PBABOENINGRAT aldaar
aftelossen. De troepen van Raden Ali Basah PiiAWiKaDiKeDjä bestonden uit 50 kavalleristen, gekleed in gesloten witte
baadj es (zonder kraag), die hun tot aan de knieën reikten,
witte broeken, blaauwe of groene lakensche djoebahs, (een
ruim overkleed) strekkende tot boven de knieën, benevens
groene of zwarte tulbanden. De officieren droegen sjerpenZijn met geweren gewapende pradjoerits waren 250 in getal)
en droegen allen witte tulbanden, gesloten lange baadj es zonder kraag, witte broeken en rood lakensche djoebahs, en hun
officieren droegen blaauw lakensche djoebahs, blaauw lakensche
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broeken, en groene of zwarte tulbanden met sabels en sjerpen.
Zijn 300 met pieken gewapende pradjoerits droegen dezelfde
kleeding als de vorigen, maar hun djoebalis waren groen of
flonkerblaauw, en sommigen van hen droegen alleen maar
witte gesloten lange baadjes zonder kraag. Hun pieken waren
van Hollandsch maaksel zonder pefoi (of ring bij de vereeuiging van stok en punt); de houten steel stak in de ijzeren
punt, zoodat het ijzer om het hout sloot. Het ijzer was
blank en blinkend gepoetst als een bajonet, en de pieksteelen waren allen zwartgeverwd. Volgens de regeling van Baden Ali Bamh PiiAwmaDiKëDjâ was de Javaansche kleeding
bij zijn troepen afgeschaft, en liet hij hen maar een Arabisch
kostuum dragen. Ook wilde hij niet toestaan, dat zij arak
of wijn dronken op het Hollandsche nieuwjaars-feest, toen hij
door Résident VAN NES in het fort te Jogyà op dat feest geBoodigd werd. Hij kwam toen tegelijk met Pangeran SOEUJawiDjäjä, Pangeran SoEMâxëG&tâ, en Pangeran SoERjâBiiâï â , allen in Arabisch kostuum, in de stad, en nam maar
eenige van zijn manschappen mede, voor de helft met geweren gewapend, met tamboers, pijpers en trompetters. Tóen
hij 's namiddags om half vier aankwam, ging hij met de
troepen maar verder, en hield halt om het gebed, in'de groote Mesdjid te doen, tot na de Salalngisâ (gebed om 7
uur). Daar op vertrok hij met zijn gevolg onder het geroffel der trom en 't geklank van fluiten en trompetten/en
ging zoo in het fort, Van het feest verhalen wij niet. Na
den afloop ging Raden Ali Bamh PiiAwiitaDntëDjâ weer met
Ü zijn troepen naar Gbwoh Pangeran Adipati Kolonel Së'WaAüiNiNGitAï en zijn broeder ontvingen een rapport van Luitenant POLAND van Pimngan, dat één van de Madoeresche sergeanten MAirrâ genaamd en een korporaal met name SING!
ûjâiâ, zich bijzonder goed gedragen hadden, met het voorstel
om hen een rang te verhoogeu, als de Pangerans het goedkeurden. De beide Pangerms gaven hun goedkeuring, en
boegen toestemming aan Kolonel COCHIUS De Kolonel gaf
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die- Sergeant MABTI werd tot Luitenant, en Korporaal SlxttodA
werd tot fep«* bevorderd. Dit verwekte vreugde
aan al de Madoercsche Pradjoerits en vermeerderde hun moed.
Zijn Hoogheid Sultan TjaKBâ-AMHiNGBAT van Madoera kreeg
van het Gouvernement al wat hij voor zijn zoons verlang^
On Zondag den 17» (beter den 16™ üjoemaddakr 1757 (ld
December 1829) gaf hij last aan Patik Baden Ad,pati KOEsoEMâ-ADimNGBAT, om aan al zijn onderdanen bekend e
maken, dat zijn zoons in rang verheven waren. Baden Adipati KoESOBKâ-ADiNiNGEAT kwam aanstonds buiten op de pa'seban en deelde aan alle onderdanen mede, dat liet Z. 11.
den Sultan behaagd had, onder goedkeuring van Commman*Generaal nu Bus van Batavia, zijn zoon Goesti Baden NGABDOELSAMAD den naam te geven van P ^ n m AniNeeaEa,
- d e z e was toen 17 jaar 1 maand en 8 dagen oud-, zij n zoon
Goesti Baden NGABDOELKOESAM , toen 8 jaar 8 maanden en
7 da-en oud, te verheffen tot Pangeran TjaKBaNëeaBa, en
verder Goesti Baden NGABDOELBASIT , toen 7 jaar 7 maanden
en 12 da-en oud, tot Pangeran TABaKOESOEMâ en O»«*!
j t o NGABDOELDJALIMOEN, oud 4 jaar 5 maanden en 21
da-en tot Pangeran TmKuawmaTâ te verheffen. Zijn schoonzoon Baden Adipati PoEBWaHëAâ werd tot Baden Toernèn?
aoeng PoEBwtoëGaBa verheven. Toen dit alom bekend gemaakt werd, verwekte het groot genoegen onder de vorstelijke bloedverwanten. Sultan PAKOE-NATAHINGBAT van Soemenép en Panembahan MANKOE-ADININGBAT van Pamekasan
bragten een bezoek aan den GW««Z te S a t o m , en gingen
op hun terugreis te Magelang aan om een bezoek te brengen
aan Luitenant Gouverneur-Generaal DE KOCK. Na een kort verblijf vroeg de Panembakan van Pamekasan den Generaal verloi
om naar «7 W « te gaan, en de zoons, bloedverwanten en onderdanen van den vorst (van Mâdoera) te bezoeken. De Sultan
van SomMp bleef te % ^ ^ en ontving daar bezoeken van
Zijn zoons en bloedverwanten, die te Jogya waren, en daarvoor
naar JUty*Z«tf reisdclL D e
P^wMkan^Pamekasan^^
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op Vrijdag den 21™ Bjoemadilakir (18 December 1829) te
Jogyâ en ontmoette de Prinsen en Vorstelijke bloedverwanten
(van Madoera) tot aller groote blijdschap, maar bleef niet lang
te Jogyâ.
Dingsdag den 3™ Redjep

(29 December 1829) keerde hij naar

'Magelang terug om verder naar Pamekasan
gelijk met Kapitein

te retourneren, te

Raden Arjâ SoEBJawiNÜïa, Kommandant

van de Pamekasansche

Pradjoerits

te Jogyâ.

Deze werd als

zoodanig opgevolgd door Raden Toemènggoeng Kapitein

Djâjâ-

ADiwraâ'râ.
Pangeran

SOEBJANINGEAT

van 't Pa/eoealamsche huis werd

door het Gouvernement verheven tot opvolger van wijlen zijn
vader met den titel van Pangeran

Adipati

PAKOEALAM, met

denzelfden rang, eii dezelfde sawalis en eerbewijzen als zijn vader.
Op Woensdag den 18™ Redjep

(13 Jauuarij 1830) 's mor-

gens om 7 uur legde Kolonel Cocinus zijn betrekking neder,
omdat hij naar Batavia
Maar Luitenant

wilde gaan en naar Holland terugkeeren.

Gouverneur-Generaal

DE KOOK besloot hem eerst

tijdelijk zijn werk optedragen, daar hij zelf naar Batavia wilde
gaan , doch slechts voor een korten tijd , dan zou hij aanstonds
Weer naar Magelang

terugkeeren.

Kolonel COCHIUS naar Magelang.
die vroeger een van de dapperste
vernement

Donderdag avond vertrok
Luit-enant Kolonel SOLLEWI.JN,
aanvoerders

van het Gou-

was, volgde hem als kommandant van de troepen

te Jogyâ en als Hoofd van de 1« kolonne op.
Dingsdag den 24 e n Redjep
ai
*'as,

Luitenant

(19 Jan. 1830) ontving

Range-

Kolonel PRABOENINGKAT , die te Malati srelefferd

een belooniug van het

gouden medaille.

Gouvernement, bestaande in een

Te gelijk ontving Luitenant

SiNGapâTRâ van

Madoerâ een zilveren medaille van het Gouvernement, en deze
*erd hem in 't bijzijn van de troepen achter het fort te Jogyâ
uitgereikt, tot zeer groot genoegen van alle officieren.
"4.

De Patik

van Sultan JSTGAB-

DOEL CHAMID geeft zich over

or,
aan het Gouvernement.

De

Sultan, ten einde raad, wil Generaal DE KOCK te Magelang
ontmoeten, en gaat naar Manoreh.
Op Woensdag den 2,5e» Redjep
de Patih

(20 Jan. 1830) onderwierp

van Sultan NGABDOEL C H A M I D , genaamd Raden Adi-

pati DANOffltówa, zich aan Majoor KLEKK , (*) die bevel voerde over de troepen in Bagëlen,
personen

zonder rang.

met 2 Toemènggoengs en 10

Kort daarna werd hij naar Magelang

gezonden aan Resident VAT,CK en Kolonel Cocinus.
Op
Kapitein

der geweerd ragende Madoeresche pradjoerits,

Pandji
saNâ,

den l e n Roewak (26 Jan. 1830) werden de

Dingsdag

SoEiuâ-DiPOETiiâ
Mas

met zijn Luitenants

Raden

Raden DIP;UA;K-

SoEiiâ-DiilGa en SiNGaPaTiiâ en zijn soldaten en

onderofficieren,
niers Raden

te zamen 94 man, en de Kapitein

Pandji

der pieke-

Dswâ-KOSSOE&Eâ en zijn Luitenant

Raden

Djâjâ-LëKsâNâ met zijn ondergeschikten, vereenigd met de 10 e
kolonne te Pisaugan,
de groote Mesdjid

omdat hun kazerne naar ' t noorden van
verplaatst werd.

Zoo ook werden de Soe-

•mïmpsém

pradjoerits te zamen in het tijdelijk verblijf van hun

Luitenant

Kolonel

te Kamajoran

vereenigd, omdat de aloen-

aloeu in orde moest gebragt worden, en men de pasebaus herstellen wilde, opdat de stad Jogyâkartâ

spoedig een welvarend

aanzien zou krijgen.
De Adsistent-Resident

van Madoerâ,

werd vervangen door Adsistent-Resident

de Heer VAN EHEEDK
GOLDMAN.

Deze was

ook zeer bevriend met zijn Hoogheid den Sultan van Madoerâ.
Intusschen was Sultan NGABDOEL C H A M I D , buiten het oog
van anderen en door woeste bosschen of over steile en gevaarvolle bergen rondsluipende, inwendig erg bedroefd.
leger
(*)

was niemand

overgebleven

Dit moet zijn: Kolonel CLEEUENS

Van zij»

dan zij die hem innig lief
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5.

R h

Generaal DE KOCK te Magelang teruggekeerd. De
Sultan komt te Malesili en
bezoekt den Generaal. D e
hulptroepen van Madoerâ,
Soemenep en Pamekasan keeren terug. Een zilveren medaille uitgereikt. Sterfgeval.
Pangeran DipâNëGâRâ bij zijn
vader te Matesih.
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Toen Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK de tijding ont-

ving , dat Sultan NGABDOBL CHAMID te Magelang wilde komen,
maakte hij den meesten spoed om van Batavia
Op zondag den 4
kwam Luitenant
terug.

Sajid

en

terugtekeeren.

en

(beter den 5 ) Poeâsâ (28 Febr. 1830)

Gouverneur-Generaal

DE KOCK te

Magelang

CHASAN I D I D ontmoette hem daar al dadelijk,

want terwijl de

Generaal nog op reis was, had hij aan den

Resident van Jogyâ geschreven, dat Sajid CHASAN te Magelang
komen moest. Baden Âli Basah PuAWiuâDiEëDiâ had toen dun
last gekregen om

Sultan

NGABDOEL CHAMID to Manoreh te

adsisteren, ou dit was hem ook een groot genoegen.
Op maandag kwamen

er afgezanten van Sultan NGABDOEI,

CHAMID bij den Generaal,
NGALASAN, Baden

nl. Kjai

Toemênggoeng KënTaPA-

Âli Basah PBAwntâDiiiëDjâ, Hadji

NGisâ

en Kolonel K L E R K (lees: CLEEBENS) om to vernemen wat de
Generaal besloten had.

De Generaal antwoordde, dat hij den

Sultan wel wilde ontvangen, maar dat hij eerst een geschikte
verblijfplaats

voor hem wilde gereed maken; daarom verzocht

hij hém zijn komst nog wat uittestellen.
den toen naar Manoreh terug.

Dé afgezanten keer-

Resident VALCK van Magelang

gaf nu spoedig last aan Baden Toemênggoeng DANOENINGBAT
van Magelang

om logies

voor

den

Sultan

de Pf«(7«-rivier in het dorp Matesih,
Besidentiehuis

van Magelang,

ten

ten westen van
westen van het

op \ paal van daar, gereed te

maken.
Op vrijdag den 9 e n (beter den 10 en ) Poeâsâ (5 Maart 1830)
's namiddags om 3 uur kwamen Pangeran Adipati Anom (zoon)
van Sultan NGADBOEI, CHAMID mot zijn vrouw en de moeder
van den Sultan van Samarang om zicli bij Sultan

NGABDOEI-

CHAMID to voegen, opdat deze zich des te beter in zijn lot
mögt schikken.

Niet lang daarna was het nieuwe logies ge-

reed, en toen liet de Generaal den Sultan daar komen.

De

Majoor der huzaren GBENSI (PERIÉ) werd gelast hem aan het
hoofd van 150 Hollandsche, Javaansche en Ambonnesche huzaren te gemoet te gaan tot aan de Prâgâ rivier, te gelijk

mmmsmmm
99
met Baiat Ali Basah NGABDOEL MOESTAFA PEAWlBâDiEeDjâ
en 30 van zijn ruiters.
Op maandag den 1 2 - (beter den 1 3 " ) Poeâsâ (8 Maart
1830) vertrok Sultan NGABDOEL OHAMID van Manoreh.

Zijn

ondergeschikte pradjo&rtis, ongeveer 700 in getal, met geweren
en pieken gewapend en allen tulbanden dragende, werden vooropgezonden.

Eenigen tijd na hun vertrek ging Sultan N G A B -

DOEL OHAMID op reis, rijdende op een donkerbruin paard. Hij
droeg een witte djoebah, een groenen tulband, en zijn aangezigt was verborgen achter een wit gazen sluijer.

Zijn volge-

lingen, die achter hem gingen, waren aanzienlijke mannen,
namelijk:

Ali Basah

KEETâNeGaEâ, Ali

BasahGâNDâsoEsoE-

Mâ, Kjai Pangoeloe PeKEK IBBAHIM, Boellah Eadji BADEOEWIN,
Boellah

KëETâBâsâ, Boellah

KeETaßAOE, Toemhiggoeng SâsEa-

NëeâEl, Toemhujgoeng DipawuäNa en Kjai MALANGI, met ongeveer 300 gewone praJjoerits,

van geweren en pieken voorzien.

De IioUanclsche troepen , die hem begeleidden, waren Kolonel
KLEEK

(CLEEEENS)

met

de 6 e en 7° kolonne en 50 Madoe-

resche jagers met pieken, die Bjagermatjan
onder Luitenant

TsoENâwANGsâ.

genoemd werden,

De 700 pradjoerits,

die 't'

eerst op weg gegaan waren, kwamen 's morgens om 7 uur te
Matesih

en betrokken de voor hen ingerigte verblijven. Om-

streeks 1 1 uur kwam Sultan NGABDOEL CHAMID met zijn geVolg te Matesih,

en betrok dadelijk zijn logies.

Nadat Sultan NGABDOEL CHAMID daar maar korten tijd
vertoefd h a d , vertrok hij wederom, ten einde Luitenant Gouverneur-Generaal DE KOCK. ten huize van den Resident van Magelang een bezoek t e brengen. Hij ontmoette toen den Generaal, benevens Kolonel COCHIUS, Resident VALCK, Ma/oor DE
BTUEES en Sajid CHASAN I D I D . Nadat zij niet lang te zamen
gezeten hadden, nam Sultan NGABDOEL CHAMID afscheid, en
Nerde met al zijn troepen naar zijn verblijfplaats te Matesih
terug.
Sultan NGABDOEL CHAMID gevoelde zich nu op zijn gemak,
evenals zijn troepen en vredelievend gezind.

H e t ontbrak hem
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Toen Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK de tijding ont-

v i n s , dat Sultan NGABDOEL CHAMID te Magelang wilde komen,
maakte hij den meesten spoed om van Batavia
Op zondag den 4
kwam Luitenant
terug.

Sajid

en

terugtekeeren.

e

(beter den 5 ") Poeâsâ (28 Febr. 1830)

Gouverneur-Generaal

DE KOCK te

Magelang

CHASAN I D I D ontmoette hem daar al dadelijk,

want terwijl de

Generaal nog op reis was, had hij aan den

Resident van Jogyà geschreven, dat Sajid CHASAN te Magelang
komen moest.

Baden Ali Basah pRAwntibiEëDja had toen den

last gekregen om

Sultan

NGABDOEL CHAMID te Manoreh te

adsisteren, en dit was hem ook een groot genoegen.
Op maandag kwamen
CHAMID bij den

er afgezanten van Sultan NGABDOEL

Generaal,

NGALASAN, Baden

nl. Kjai

Toemenggoeng KèimPA-

Ali Basah PiiAwriilDiitëDjâ, Hadji

Noisâ

en Kolonel K L E R K (lees: CLEEUENS) om te vernemen wat de
Generaal besloten had.

De Generaal antwoordde, dat hij den

Sultan wel wilde ontvangen, maar dat hij eerst een geschikte
verblijfplaats

voor hem wilde gereed maken; daarom verzocht

hij hem zijn komst nog wat uittestellen.
den toen naar Manoreh terug.

Dé afgezanten keer-

Resident VALCK van Magelang

gaf nu spoedig last aan Raden Toemenggoeng DANOENINGUAT
van Magelang
de Prâgâ-nviev
Eesidentiehuis

om logies

voor

den

Sultan

in het dorp Matesih,
van Magelang,

ten westen van

ten westen van het

op ->- paal van daar, gereed te

maken.
Op vrijdag den 9 e n (beter den 10 e n ) Poeâsâ (5 Maart 1830)
's namiddags om 3 uur kwamen Pangeran Adipati Anom (zoon)
van Sultan NGADBOEI, CHAMID met zijn vrouw en de moeder
van den Sultan van Samarang om zich bij Sultan

NGABDOED

CHAMID te voegen, opdat deze zich des te beter in zijn lot
mögt schikken.

Niet lang daarna was het nieuwe logies ge-

reed, en toen liet do Generaal den Sultan daar komen.

De

Majoor der huzaren GRENSI (PEIUÉ) werd gelast hem aan het
hoofd van 150 Hollandsche, Javaansche en Ambonneschc huzaren te gemoet te gaan tot aan de Prâgâ rivier, te gelijk

m e t Raden Ali Basah NGABDOEL MOESTAFA PfiAwiRaDœëDjâ
en 30 van zijn ruiters.
Op maandag den 12«" (beter den 1 3 " ) Poeâsà (8 Maart
1830) vertrok Sultan NGABDOEL CHAMID van Manoreh.
ondergeschikte pradjoerits,

Zijn

ongeveer 700 in getal, mot geweren

en pieken gewapend en allen tulbanden dragende, werden vooropgezonden.

Eenigen tijd na hun vertrek ging Sultan N G A B -

DOEL CHAMID op reis, rijdende op een donkerbruin paard. Hij
droeg een witte djoeuah, een groenen tulband, en zijn aangezigt was verborgen achter een wit gazen sluijer.

Zijn volge-

lingen, die achter hem gingen, waren aanzienlijke mannen,
namelijk:
Mâ, Kjai

All Basah KERTâNëGânâ, Ali

BasahGäNDlKOEsoE-

Pangoeloe PCKEK IBKAHIM, Duellah Hadji BADKOEWIN,

Doellah KëiiTÛBâsâ, Doellah KëirrâBAOE,

ToemtnggoengSâssâ-

NëGâfiâ, Toemenggoeng DipâwuâNa en Kjai MALANGI, met ongeveer 300 gewone pradjoerits,

van geweren en pieken voorzien.

De Hollandsche troepen, die hem begeleidden, waren Kolonel
KLERK

(CLEERENS)

met

de 6 e en 7 e kolonne en 50 Madoe-

resche jagers met pieken, die Ljagermatjan
onder Luitenant

TnoENâwANGsâ.

genoemd werden,

De 700 pradjoerits

die 't

eerst op weg gegaan waren, kwamen 's morgens om 7 uur te
Matesih

en betrokken de voor hen ingerigte verblijven. Om-

streeks 11 uur kwam Sultan NGABDOEL CHAMID met zijn gevolg te Matesih,

en betrok dadelijk zijn logies.

Nadat Sultan NGABDOEL CHAMID daar maar korten tijd
vertoefd h a d , vertrok hij wederom, ten einde Luitenant Gouverneur- Generaal DE KOOK ten huize van den Resident van Magelang een bezoek te brengen. Hij ontmoette toen den Generaal, benevens Kolonel COCHIUS , Resident VALCK, Majoor DE
STUERS en Sajld CHASAN I D I D . Nadat zij niet lang te zamen
gezeten hadden, nam Sultan NGABDOEL CHAMID afscheid, en
keerde met al zijn troepen naar zijn verblijfplaats te Matesih
terug.
Sultan NGABDOEL CHAMID gevoelde zich nu op zijn gemak,
evenals zijn troepen en vredelievend gezind.

H e t ontbrak hem
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in zijn verblijf te Matesih niet aan een ruim onthaal, daar de
Generaal hem dit dagelijks toezond.
Woensdag den 14™ (beter den 15™) Poeâsâ (10 Maart 1830)
vertrok Kolonel COCHIUS van Magelang om naar Holland terug
te keeren.
Pangeran Adipati

Kolonel SSTJUADININGKAT van Madoerâ en

zijn broeder Pangeran Luitenant

Kolonel SOERJÛ-ADININGIIAÏ ,

die zich te Logyâ bevonden , ontvingen een order van Luitenant
Kolonel

SOLLEWIJN

en Resident

VAN N E S , waarin hun ver-

gund werd met al hun troepen terug te keeren naar Madoerâ.
Ook

de Pangeran»

van Soemènèp en Pamekasan

troepen mogten naar hun land terugkeeren.
rans

met al hun

De beide Pange-

(van Madoerâ) antwoordden daarop : //het is goed, maar

//eerst wenschen wij Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK

//te ontmoeten."
Luitenant

Kolonel

SOI.LEWIJN zei daarop : //het is mij wel,

//maar dan wil ik daarvan eerst aan Luitenant
'ineraal DE KOCK. te Magelang
De Pangerans
pradjoerits

Gouverneur-G e-

kennis geven."

gaven toen order aan al hun ondergeschikte

om te Logyâ te komen, en dezen voldeden aan

dien last met groote blijdschap.
De Luitenant

van de met geweren gewapenden, Kjai Së-

HANGBAKAT, die zich te Pisangan

bevond, ontving op zondag

den 18™ (beter den 19 e n ) Poeâsâ 1757 (12 Maart 1830) van
het Gouvernement een zilveren medaille ten geschenke, tot
groot genoegen van al de Madoeresche pradjoerits,
sangan waren.

Luitenant

die te

Pi-

Kjai SÖRANGBAKAT haastte zich zijn

opwachting te maken bij de beide Pangerans in de stad, en
werd door hen met de meeste welwillendheid ontvangen.
Maar juist in dien tijd .waren zij in een bedrukte gemoedsstemming , omdat de ziekte van den Kapitein

der piekeniers,

Baden Pandji

DjâjâDiPOEuâ, die aan dysenterie leed, in hevig-

heid toenam.

Om die reden bleven de leden der vorstelijke

familie digt bij h e m , ten einde hem te verzorgen.
morgen

om

5 uur

den

25™ (beter den 26™) Poeâsâ

Zondag
1757
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(21 Maart 1830) kwam Kapitein

Raden Pandji

DJS&DJXOBA

te overlijden, en keerde terug tot Gods barmhartigheid.
werd

in ' t zelfde graf als Kapitein

Kaden Pandji

JENGHAT van Mâchera te Pasargede
Dingsdag den 20 e " Poema
van

Sultan

NGABDOEL

Hij

Ârjâ D J A -

begraven.

(14 Maart 1830) kwam een zoon

CHAMID , met name Pangeran

Dipâ-

NëGâuâ van ' t Praoe-gebergte zich bij zijn vader voegen, en
te Maefilang

bragt hij een bezoek aan den Luitenant

neur-Generaal.
met

Zijn

geweren

vereenigd
Sultan

gevolg bestond

Gouver-

uit ongeveer 150 m a n ,

of pieken gewapend, en werd met de anderen

in de verblijfplaats

NGABDOEL

onderwierpen,

CHAMID,

ontvingen

te Matesik

Alle troepen van

die zich aan het Gouvernement

van den Generaal den last om zich

in de verblijfplaats te vereenigen, en daar hun opwachting bij
Sultan
86.

NGABDOEL CHAMID te maken.
Sultan

NGABDOEL

CHAMID

wordt eensklaps gevankelijk
weggevoerd.
De Generaal,

de Resident en anderen bragteu Sultan N G A B -

DOEL CHAMID ook een bezoek te MalesiA,
derkeerig

en deze bragt we-

ook bezoeken aan den Generaal.

Naar 't uiterlijk

te oordcelen schenen de groote Heeren al vrienden te zijn, en
dit kwam van de kunde en wijsheid van den Generaal,
dezen ontging

niets

want

van al wat er op de wereld voorviel,

en hij was vol schrander beleid , vol van diepe menschcnkennis '
nederig van zin, vol liefde en gehecht aan al zijn medeschepselen.

Maar in 't geheim had de Generaal met Resident

en anderen

al een afspraak gemaakt

zooals Kolonel

KLEIIK

en Kolonel

YAun,

en aan Hoofdofficieren

DU PBBKON al een wenk

gegeven om heimelijk troepen in hinderlaag te stellen.

Resi-

dent VALCK had ook al eens geraadpleegd met hen die in zijn
naaste omgeving waren, en met hen wier raad gewoonlijk door
Seltan

NGABDOEL

CHAMID ingeroepen werd.

eensgezind en van dezelfde meenino-.

Zij waren allen
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Tengevolge
te

van den raad van allen, die men gewoon was

raadplegen
2en

den

vertrok

Sultan

NGABDOÏL CHAMID op zondag

(beter den 3 en ) Saiml

eu
1757 (28 Maart 1830) evei

voor 7 uur van Matesih, om een bezoek afteleggen bij
nant Gouverneur-Generaal

DE KOCK.

Imite

Baden Ali Basah MARTS

3«*** GâNDÛKOESOEMâ (de jonge), P«»7öf•an

Nës&Bft, Ä«fe» ^

DffâNëGtâEâ en Hadji Neisä vergezelden hom met 12 Hoofdei i
van den rang van
Luitenant

Boellah en ongeveer 600 gewone soldaten.

Gouver new-Generaal

reeds alle troepen onder
Sultan
was,
uit

in de

de kamer

te gaan.
op een

de wapens laten brengen.

buitengalerij

ging Resident
in

DE KOCK bad in 't geheim

(van

't

residentiehuis)

Toen de
gekomen

VALCK hem te gemoet, en noodigde hem
in de zuid-oosthoek van ('t residentiehuis)

Nadat zij elkander gegroet hadden, ging de Generaal
bank

zitten.

Sultan

NGABDOEL

CHAMID zette zich

regts van hem op een stoel, en zij die hem begeleid hadden,
zaten
Ali

ook in die kamer, nl. de jonge Pangeran
Basah

MëETâNësaaâ,

Hadji Sensu.
en

De Boellah

Ali

Basah

DiïaNëeâRâ,

GaNDâKOESOEMa en

zaten op stoelen buiten de kamer

do gewone soldaten bevonden zieh allen ook in de buiten

voorgalerij.

Toen

ongeveer 400

zij

eeuigen

tijd

gezeten hadden, kwamen

Ilollandsche soldaten met geweren, en stelden

zich rondom het residentie-huis in 't gelid.

De Hoofdofficieren

en de Resident

waren

Alleen Luitenant

Kolonel DU PERRON stond buiten de deur, de

ook bij de ontmoeting in de kamer.

andere officieren bleven deels voortdurend in de kamer zitten,
deels liepen zij uit en in do kamer, en dit laatste deed Saji l
CHASÀN

ook.

Matesih)

op een afstand door de 6 e en 7= kolomie omsingeld.

Intusschen

werden do tijdelijke verblijven (te

Daarop zei de Generaal tot Sultan NGABDOEL CHAMID : »Paiingeran\
//waarover

ik

heb van Batavia

een last omtrent u ontvangen,

ik u spreken moet.

Men wil nog lieden een eind

//aan de zaak maken."
Mtau
NGABDOET, CHAMID

vroeg: //hoe? blijft u mij nog

„Pangeran

DiïâNëGaRa noemen?

Daardoor maakt u mij hoogst
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'/beschaamd en verlegen, omdat ik den naam van Pangeran
wDneâNëeâRâ al aan mijn zoon gegeven heb.

I k verzoek van

//het Gouvernement niets anders dan wat ik tijdens de confer e n t i e te Djalanang

verzocht."

De Generaal zei toen : //wat die kwestie aangaat, Pangeran !
//die kan ik niet

beslissen.

Het zal dus maar het best zijn,

//dat u zelf daarover spreekt met den Gouverneur te Salatiga."
Daarop

verzocht hij den Sdtan

een andere zitplaats te ne-

men , en bij hem op de bank te gaan zitten.
neraal

het woord

Luitenant

Sâlâtigâ

Kolonel

uitsprak,

Terwijl de Ge-

verlieten de

Secretaris,

DU P E E E O N en de Majoor der huzaren de

kamer en gingen naar de buitengalerij (van 't residentiehuis),
ontnamen aan de troepen van Sultan NGABDOEL CHAMID hun
krissen, en gelastten hun allen op zij te gaan.
ontnamen den Doellalis hun krissen.

Do officieren

Daarop gaf Resident VALOK

een wenk aan Baden Ali Basah GaNDaKOESOEMa om buiten de
kamer te gaan.

Toen deze buiten gekomen was, fluisterde hij

hem den last t o e , om al de wapens, die in de Pasanggra/tan
van Matesih waren, te halen.
Onder-Collecteur

MANGOEN

Hij gaf hem Raden Toemënggoeng

KOBSOEMI van Magelang

met

Ma-

joor M A T I L I S (MICHIELS) en omstreeks 100 soldaten mede.
Daarop zei de Generaal weder : //Pangeran ! ik verzoek u spoe"ihg naar Sâlâtigâ
De

te vertrekken.

De wagen staat gereed."

Generaal rigtte zich van zijn zitplaats o p , Majoor DE

STUEES trad hem in den weg en ging voor den Generaal staan.
Toen naderde Kapitein

Sultan

ROEPS Sultan NGABDOEI, CHAMID.

De

vroeg: //hoc nu Mëii-raxëGaEa? wat wilt g i j ? "

Deze antwoordde:

//ik doe wat mijn vorst verlangt, waar-

//heen hij ook gaan m a g , ik zal gehoorzamen."
(De Sultan zei daarop): //laat Jladji BADEOEWIN en de Pang«haeloe hier komen!

H e t zij dan zoo, maar ik vraag een tijd

//van 7 dagen om mij te beraden."
De Generaal antwoordde : //ik geef geen uitstel, het best is
//nu op staande voet te vertrekken."
Majoor DE STUEES nam de regterhand van Sultan KGABDOEL
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CiiAMiD onder den a r m , en Kapitein EOEPS vatte zijn linkerh a n d , en zoo werd h i j , als iemand tegen wien men geweld
pleegt, in het rijtuig gebragt.
Bij zijn vertrek zei de Sultan klagende : //ach ! hoe is het nu
„HaJji NcMsä, Hadji BADIIOEWIN en Panghoeloe PëKEH IBKA//HiM?

Dat de zaak zulk een loop moet nemen! dat is toch

//onbehoorlijk!"
Waarop zij antwoordden: //dat doet niets ter zake, als de
//gausche kwestie maar spoedig uitgemaakt is !"
Sen kleine pânâhawan,

met name BANTENG WAUENG, haastte

zich ook in het rijtuig to klimmen.

Zij hadden zich nog niet

geheel naar behooren in ' t rijtuig neergezet, toen de koetsier
de paarden een slag met de zweep gaf, en toen renden zij
heel hard weg.
den

De huzaren, die hen zouden begeleiden, had-

al lang gereed gestaan, en renden mede, toen zij den

wagen

zagen

voortsnellen.

De jonge Pangeran

Zij waren meer dan 40 in getal.

DipaNreunä

ging daarop weer op de

stoel zitten, en riep den Resident herhaaldelijk toe : //het is
„zijn (voor beschikt) l o t !

Kom broer -Resident ! laat maar thee

//en spijzen voor den dag brengen!"
Hij wilde niet naar zijn logies (te Matesih) terugkeeron, maar
bleef eenigen tijd met zijn familie in liet huis van den Resident
logeren, 'terwijl Sajid

CIIASAN hem bediende.

Al de andere

volgelingen van Sultan NGAKDOEL CHAMID werden onder geleide van Sajid
Alleen Ali

CIIASAN I D I B naar Matesih

Basah

Këit'râsAUMOEN en Jhellah

teruggezonden.
SoEMaDinâGâ

werden in 't blok gezet, omdat zij (eigenlijk) onderdanen van
de Hollanders en van Kadoe afkomstig waren.
Toen Raden Ali Basah GaNDaKOEsoEMÛ met al zijn ondergeschikten in de pasanggrahan
hij tot h e n :

van Matesih gekomen was, zei

//makkers! gij moet mij niet verkeerd verstaan,

//niemand van u mag zich verroeren."
Zij beloofden te zullen gehoorzamen.

Toen traden de Hol-

ländische soldaten binnen, en roofden alle wapens, bonden die
in bundels, en bragten

ze naar het noordergedeelte van het
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Residentieliuis, waar zij in een kamer bewaard werden, nl. 57
geweren, 825 pieken, 19 vaandels, 19 trommen, 1 fluit en
7 hoopen hissen.

Terwijl die wapens vervoerd werden, wer-

den de wegen bewaakt door de Madoeresche piekeniers, D J A GCUMATJAN genaamd, die tot de 6° kolonne behoorden.
Pangeran Adipati

Anom van Sultan NGABDOEL CHAMID ont-

ving van den Generaal den naam van Pangeran

DIPUNINGEAT

en werd op zaturdag den 8 e n (beter den 9 en ) Sa-wal (3 April
1830) naar de stad Jogyà
bloedverwant Pangeran
bloedverwanten,
CHAMID.

teruggezonden te gelijk met zijn

DiPaKOESOEMa, nog 2 andere jeugdige

en met

de moeder

van

Sultan

NGABDOEL

Nadat de jonge Pangeran DmtNëGâiia eeiiige dagen

m liet residentieliuis vertoefd had, werd hem een eigen logies
aangewezen ten oosten van het residentieliuis.
Op dingsdag den 4™ (beter den 5 e n Saival (30 Maart 1830)
werden de bij wij ven van Sultan NGABDOEI, CHAMID, met name
RÖINANINGROEN en EëïXANiNGsiH ook naar Samarang gezonden,
40

den Sultan

achterna.

DoellaA DipâwuâNâ en ongeveer

man vergezelden haar derwaarts.

De soldaten van

Sultan

NGABDOEL CHAMID werden gelast elk naar zijn eigen woning
terug

te keeren, en kregen veel of weinig reisgeld m e d e , al

naar dat zij veraf of digtbij woonden.
87.

Kolonel

COCHIUS

blijft

Java,

terwijl

KOCK

naar Nederland

op

Generaal DE
te-

rugkeert.
Toen Kolonel Cociiius , die naar Holland wilde terugkeeren,
Ie Batavia

gekomen was, werd hij door

Gouverneur-Generaal

VAN DEN BOSCH aangehouden, en verzocht nog een paar jaren
op Java te blijven, want Commissaris Generaal (DU BUS) was
toen al vervangen door Gouverneur-Generaal
Deze hield

hem

aan,

VAN DEN BOSCH.

omdat hij meende niemand anders te

hebben, aan wien hij het opperbevelhebberschap van het leger

106
kon

opdragen,

en die zulk een waakzaam oog op

zon houden, daar Luitenant

Soerâkartà

Gouverneur Generaal DE KOCK naar

Holland wilde terugkeeren.
88.

Viering van Garebëg Poeâsâ
te Madoerâ.

Pangeran A T -

M&Djâ-ADININGEAT

Wordt

met de Gouvernements gouden medaille vereerd.
Zijn

Hoogheid,

hield op het
groote pandâpâ
al zijn

TjäKRa-ADiNiNGiiAT

BeMls,

tegenwoordig waren.

Zijn

met zijn schoonzoon Pangeran

Luite-

He bloedverwanten van den Sultan, de

en de aanzienlijke en lage Manlris
Adipati
Pangoeloe

Nißhas

zaten op de pagelaran, met

KOESOEMI-ADININGIIAT aan 't hoofd.

heele priestercorps, bestaande uit
Mas

in de

ATMaDjâ-ADlNiNGRAT aan het hoofd, zaten op

de pântjâniti.
Paden

Madoerâ

(van zijn paleis) een openbare zitting, waarbij

en

Kolonel

van

na ' t einde van de Poeâsâ-mamd

zoons en bloedverwanten

Poenggâwâs
nant

Sultan

feest

H e t ge-

Ejai NGABDOEL OIIAIUM ,

NGABDOEL MOEKAHAM met de Ketlbs,

Sajids

kwam na het gebed in de groote Mesdjid

binnen

en

Hadjis,

bij

Z. H . den Sultan.

Allen boden den Sultan hun eerbie-

dige hulde aan, en daarop liet hij hen naar buiten gaan.
liet hij Pangeran
verder

Paden

Luitenant

Adipatï

Kolonel

KOESOEMU-ADININGKAÏ , tegelijk

zijn bloedverwanten, de Nijâhâs
pandâpâ

en den Djekiâ,

komen.

I n de groote pandâpà

eerst hun hissen

af, en toen boden zij

biedige hulde

aan

Toen

ÀTimwâ-ADiNOGRAT, en
met

in de groote

komende, legden zij
den

Sultan hun eer-

door zijn voeten te kussen.

De

oudsten

van hen bewezen hun hulde door een gewone groete.
Niet lang daarna kwamen Assislent-Pesidenl
Kommandant
boden

den

GOLDMAN en

H E G I met hun gevolg in de groote pandâpâ,
Sultan

hun

groeten

en gelukwenschen

nieuwe jaar en met den feestdag aan.

en

met het

Toen zij gezeten waren ?
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zei de Assistent-Resident tot den Sultan, dat hij , zoo de Sultan het goedvond, de gouden Gouvernements medaille aan
Pangeran Luitenant Kolonel ÀTMaDjâ-ADiNiNGiiAT op de borst
wilde hechten. Toen de Sultan hem geantwoord had, dat
het goed was, gaf de Assistent-Resident een wenk aan Pangeran ÂTMïlDjâ-ADiNiNGKAT. Zij stonden op, en toen versierde hij den Pangeran met de gouden medaille, hem door
het Gouvernement ter belooning geschonken. Daarop werden
er 7 saluutschoten gelost tot groote vreugde van den Sultan
en van de vorstelijke zoons en verdere familie. Daarbij kwam
nog, dat de Sultan een brief van zijn zoon te Jogya ontvangen
had, waarin hem medegedeeld werd dat Sultan NGABDOEL
CHAMID zich reeds op de hoofdplaats Magelang bevond.
Daarna ging men aan tafel, en werden er toasten ingesteld,
maar Z. H. de Sultan, zijn zoons en familieleden dronken
daarbij maar thee uit glazen, zoodat het den schijn had, alsof
zij madera-wijn dronken. Na het eten gingen de gasten naar
huis; alleen Raden Adipati KOESOEMI-ADININGRAT bleef op de
pagelaran. De vorstelijke bloedverwanten, de Ni/âhâs, Djèhà
Poenggâwâs, Bekels en de hooge en lage Mantris boden den
Sultan nu hun eerbiedige hulde en groeten aan door zijn voeten te kussen of hem de hand te geven, en daarna verrigtten
zij dezelfde plegtigheid ten opzigto van de leden der vorstelijke familie, de Ni/âkâs, den Djeksâ, en de ouderen en jongeren onder hen. Eindelijk aten zij van de rijst, die op dezen
feestdag geofferd was (SidèM/i), en toen gingen zij naar huis.
Op eiken grooten feestdag was dit het vaste ritueel te Madoërâ.
Pangeran Luitenant Kolonel AïMaDjâ-ADiNiNGEAT ontving
de gouden Gouvernements medaille op zaturdag den l e n (beter den 2en) Sawal 1757 (27 Maart 1830).
89.

De beide Madoeresche Pangerans bij Generaal DE
KOCK te Magelang. De Ma-

doeresche, Soemënëpsche en

108
Pamëkasansche

pradjoerits,

en de Madoeresche Pangerans

keeren naar hun land

terug.
Pangeran Adipati SëTja-ADiMNGBAT en zijn broeder Pangeran
Luitenant

Kolonel SoERjâ-ADiNiNGKAT ontvingen te Joayâ verlof

om Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK te Magelang

een

Op Woensdag den 5 » (beter den 6cn) Sar

bezoek te brengen.

wal (1 April 1830) 's morgens om 4 uur vertrokken de beide
Madoeresche Pangerans

van Jogyà,

gevolgd door Baden

Toe-

menggoeng Majoor Djâjâ-ABININGUAT en de civile Mantris.

Ten

noorden van de rivier van Pabelan ontmoetten zij een wagen,
die hun van Magelang was toegezonden.

De beide Pangerans

en de Raden Toemenggoeng gingen toen in den wagen zitten,
en kwamen omstreeks 11 uur te Magelang.

Zij maakten daar

hun opwachting bij den Generaal, en zetten zich na ' t wisselen van groeten neder.

Daarop zei de Generaal : // Pangerans !

//de oorlog is nu afgeloopen.
//en ik keer naar Holland

De Pangerans gaan naar Madoerâ

t e r u g ; ik wacht met mijn vertrek

//nog maar op de komst van Kolonel COCHIUS.

Hoewel ik zeer

//verlang uw vader den Sultan te ontmoeten, kan ik dat uu
//echter niet doen, omdat ik spoedig van hier ga om naar Holland

terug te keeren."

"Verder verhaalde
CHAMID

Generaal,

hoe hij Sultan NGABDOEL

gevangen genomen h a d ,

zoo als vroeger reeds ver-

meld werd.

de

Tevens verzocht hij de beide Pangerans en Baden

Toemenggoeng tegelijk met Resident YALCK bij zich ten eten.
den maaltijd

verzocht hij de beide Pangerans en den

Toemenggoeng

(te Magelang)

de woning van Raden
van Magelang
beide Pangerans

te blijven,

en hun

Na
Raden

intrek in

Toemenggoeng DANOENINGKAT , Regent

te nemen.

Ook inviteerde

de

Generaal

de

en den Raden toemenggoeng eiken avond bij

zich in het residentiehuis ten eten.
I D I D zich te Magelang

Zoolang Sajid CHASAK

bevond, at hij bij den

Generaal.
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Op Vrijdag avond zei de Generaal iia het etéu tot de beide
Pangerans van Madoerâ, dat alle Madoeresche pradjoerits, die
zich in 't Jogyâsche bevonden, dadelijk naar Madoerâ zouden
teruggezonden, en te Soerâkartâ op schepen zouden getransporteerd worden. De Madoeresche pradjoerits die in 't Magelangsche waren, moesten eerst nog bijeen gebragt worden. De
beide Pangerans gaven daarop hun goedkeuring te kennen.
Verder zei de Generaal: //als de Pangerans nog iets verlangen,
//verzoek ik hun dat te zeggen."
Hun antwoord was: //wij hebben niets meer te verzoeken;
"alleen verzoeken wij Uwe Excellentie ons bij onze terugkoer
//naar Madoerâ een brief aan uw vriend, Z. H. den Sultan,
//mede te geven."
Daarop zei de Generaal: //hebt daar geen vrees voor ! als de
"Pangerans vertrekken, zal ik hun een brief voor Z. H. den
a Sultan medegeven."
Toen ging het gezelschap uit een, en keerden de Pangerans
naar hun logies terug.
Op Zaturdag den Sen (beter den 9en) Sawal (3 April 18.30)
werden de Madoeresche pradjoerits, die zich in het Jogyâsdie
bevonden , naar Madoerâ gezonden, en te Soerâkartâ op schepen
geladen. Luitenant POLAND was aan hun hoofd. De Pangerans
van Soemènèp en Pamekasan met al hun pradjoerits werden
ook naar hun landen teruggezonden.
Verhalen wij nu van de beide Madoeresche Pangerans, die
zich te Magelang bevonden. Eiken dag kwamen er Madoeresche pradjoerits, die in de bentengs gelegerd waren en tot de
kolonnes behoorden, te Magelang bij de beide Pangerans hun
opwachting maken, en deze waren daarover zeer verheugd.
Zij werden daarop verzocht de aankomst van de pradjoerits
te Magelang per brief te melden aan hun oom, Raden Toeménggoeng Majoor Djâjâ-ADININGBAT (te Jogyâ?).
Sajid CHASAN IDID bleef in dezelfde verhouding tot de
beide Pangerans en maakte eiken dag zijn opwachting bij hen.
Hij overlegde met hen, dat zij mogten bewerken, dat hij met
XXIV

5*
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hen meeging, als zij naar Madoerä terugkeerden.
daarover

met

Resident

Zij spraken

VALCK , maar deze antwoordde, dat

Sajid CHASAN IDID niet met de Pangerans naar Madoerä kon
terugkeeren,

omdat

Sajid

CHASAN

IDID

de Goeroe van den

Sultan geworden was, en later veel bezigheden krijgen zou.
Op Maandag

vertrokken de beide Tangeram

volg en de pradjoerils,
Magelang naar Jogyâ,

die zich te Magelang

met hun gebevonden, van

waar zij 's morgens om 1 1 uur in wel-

stand aankwamen.
Op Yrijdag den l l e n (beter den 15 e n ) Sawal (9 Afril 1830)
verlieten

de pradjoerits,

(die van Magelang

gekomen waren),

de stad Jogyâ om naar Madoerä terug te keeren.

Yan Soerâ-

hartâ reisden zij op schepen verder, tegelijk met het overschot
Aan de Soemenepsche
voering van Luitenant

en P am e kasansehe pradj oei its, onder aanPIEPLTCNBOSCH en den fburier

De beide Madoeresche Pangerans

Ham.

zouden op den 20 e n (beter

en

den 21 ) Sawal (15 April 1830), begeleid door Raden

Toemeng-

goeng Majoor Djâjâ-ADININGRAT eu al de civile Mantu s naar
Madoerä terugkeeren.

Zij bragten alle dagen afscheidsbezoeken

aan hun vrienden, de officieren, en aan Luitenant Kolonel Soi,iiEWUN, aan Resident

VAN N E S , verder aan Pangeran M A N -

KOEBOEMI, Raden Âdipati
pati PAKOEAEAM.

DANOEBelwâ en aan Pangeran

De beide Pangerans

Adi-

verzochten den laatsten

hun eerbiedige hulde te mogen bewijzen aan de weduwe
den Ajoe
daarbij

PAKOEATJAM , en haar voeten te kussen.

Ra-

Deze was

zoo aangedaan, dat zij onder het spreken stokte, en

baar de tranen over de wangen liepen, want zij behoorde tot
de vorstelijke familie van Madoerä,

en noemde de beide Pa-

ngerans en den Raden Toemènggoeng Majoor haar oudere broeders en haar jongeren broeder.
PAKOEAEAM

Nadat zij PangeroM

Adipati

de hand gegeven hadden, gingen zij naar hun

verblijf terug.
Op Donderdag den 20 e n (beter den 21 en ) Sawal 1757 (15
April 1830) 's morgens om 6 uur vertrokken de beide Pangerans met hun geheele gevolg om naar Madoerä terug te keeren.

Ill
Pangeran

Adipati

PAKOEALAM deed hun uitgeleide tot Gbivoh.

Toen de Madoeresche
aangekomen,
morgen

bleven

vertrokken

Pangerans
zij
zij

in welstand te Klaten

daar

overnachten.

vandaar.

Den

waren

volgenden

Bij hun komst te

Kalitan

werd hun van Soerâkartâ een rijtuig te gemoet gezonden, en
vandaar reden zij per rijtuig naar Soerâkartâ.

Dadelijk gingen

zrj naar Commissaris VAN N A H U I J S , die hun verzocht hun intrek te nemen (in een huis) ten zuiden van 't Residentiehuis.
Eiken avond aten zij bij Commissaris N A H U I J S , en beurtelings
werden zij als gasten
Pangeran

Adipati

onthaald

PoEKOEBajâ

beide Madoeresche Pangerans

door Z. H . den

Soesoe/ioenan,

en de andere Pangerans.

De

legden in 't gezelschap van Com-

missaris

N A H U I J S een plegtig bezoek af bij Z. H . den Soesoe-

hoenan,

Pangeran

BoEMiNâïâ en Pangeran

PoEitoEimâ.

bragten

zij nu en dan bezoeken aan Iiatoe

PÖMBAJOEX.

Ook

Wederkeerig ontvingen zij bezoeken van Pangeran Adipati Poi;BOBBâjâ, Pangeran

ÂDiNëGânâ en de andere Pangerans

tijdelijke woning.

Puden

in hun

Toemenggoeng Majoor Djâjâ-AUiNi.VO-

UÂT vergezelde de beide Madoeresche Pangerans steeds, en kwam
ook met de (Soerâkartâscho]
de Madoerâsche Pangerans
EOEBajâ

en Batoe

Pangerans
bezochten.

in gezelschap, als deze
Pangeran Adipati P O E -

PÖMBAJOEN waren met hun jongere bloed-

verwanten, de beide Madoeresche Pangerans, bijzonder ingenomen.
Op

Dingsdag

den

25en

1830) vertrokken Pangeran

(beter den 26 e n ) Sawal (20 April
Adipati

Kolonel

SëTJa-ADlNlNGBAT

en zijn broeder Pangeran Luitenant Kolonel SoERjâ-ADiNiNGiiAT
in een rijtuig van Soerâkartâ.
Pangeran

Adipati

De wagen was 't eigendom van

PoEiioEB;uâ, omdat de wagen van den Secre-

taris niet sterk genoeg was.
Op
joor

dienzelfden

dag

Djaja-AüiNiNGEAT

vertrokken
en

Paden

Raden
Arjâ

Toemënggoeng

Ma-

DJAJEXG-KOESOEM;I

om de vrouwen van rang, de kleederen en eereteekenen met
de loerahs, die de bagage der Prinsen droegen, te begeleiden.
Zij gingen te Beton

scheep.

De Madoeresche, Soemenëjjsche en Pamëkasanschc

pradjoerits
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waren vroeger in schepen de rivier afgezakt.
haven van

Sambilangan

Maden Adipati

Toen zij bij de

kwamen, gingen Kommandant H M I ,

KoESOEMa-ADWiNGiiAT en Baden Arja PoEKwa,

ADiNiNGiiAT hun van de stad Madoerâ te gemoet,
Nadat rij Luitenant

POLAND en al de andere

groet hadden, vertrokken rij naar de stad.

officieren ge-

Al de pradjoerits

waren onder weg in een opgeruimde stemming.

I n de stad

komende gingen rij naar Z. H. den Sultan. Luitenant
groette Z. H. den

POLAND

Sultan en de leden der Vorstelijke familie

zeer beleefd, en daarop bewezen de officieren hun eerbiedig,
hulde door den voetkus aan Z. H. Sultan,

die daarover zeer

verheugd was.
Eenige dagen later kwamen Luitenant PIEPLENBOSCH

eufouner

H A M , en deze bragten ook een bezoek aan Z. H . àm
De Sultan stelde veel belang in Luitenant
PIEPLENBOSCH en fourier

POLAND,

Sultan.
Luitenant

H A M , en verzocht h e n ' s morgens en

's avonds bij zich ten eten, en vrolijk feest te vieren.
Luitenant

PIEPLENBOSCII bleef niet lang te Madoerâ,

toen naar Soemenëp vertrok, omdat hij eigenlijk
van de SoemUZpsaie

pradjoerits

was.

Luitenant

Maar

daar hij

Kommandant
POLAND toch

behoorde tot een kolonne, en daarom had Luitenant VLZVÏw
BOSCH zijn werk als Kommandant
menepsche
'Kolonel
90.

pradjoerits,

-

van de Madoeresche en Soe-

die te Jogyà achterbleven, op last van

COCHIUS, tijdelijk waargenomen.

Plegtige ontvangst van de
Madoeresche Prinsen onder
we"

en te

Madoerâ.

Nadat Pangeran

Adipati

Kolonel SëTjâ-ADININGRAT van Ma-

doerâ en zijn broeder Pangeran Luitenant

Kolonel SoERjâ-ADl-

NINGKAT te Samarang

bleven

dagen, om
schaffen.
rijtuig

gekomen

eenige geschenken

waren,

zij

daar

1

voor hun tehuiskomst aante-

Op Zondag vertrokken zij van Samarang met hetzelfde
en

denzelfden

komen waren.

koetsier, waarmee zij te Samarang ge-
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Op Maandag, den 3™ Doelkaïdah (24 April 1830) arriveerden
zij te Sidajoe.

Pangeran

WaTa-ADlNiNGEAT, Pangeran

ADiNiNGRAT, Pangeran ÀBiNëGâuâ en Paden Pandji

SäsaaSOERSDI-

POEKÜ reden hun tot de post Genteng t e g e m o e t , in gezelschap
van den Raden Adipati
kwamen Pangeran

van Sidajoe.

Adipati

Om 4 uur 's namiddags

Kolonel SCTJI-ADININGKAÏ en zijn

broeder op de post Genteng.

Bij de ontmoeting bewezen zij

hun eerbiedige hulde aan hun oudere broeders Pangeran
ïâ-ADiNiXGitAT en Pangeran SasEa-ADlNiNöEAT.
Raden Adipati
Pangeran

Nä-

H u n oom, den

van Sidajoe, gaven zij vriendschappelijk de hand.

AoiN-ëslRa (bun jongere broeder) bewees hun zijn

hulde door een voetkus.

Daarop vertrokken zij van

Genteng.

Te Sidajoe gingen zij dadelijk naar de dalem van den Raden
Adipati

van Sidajoe, waar Ratoe Adipati Sidajoe haar kleinzoons

wachtte; zij was Gemalin geweest van den l e n Sultan vanMadoerâ,
maar had bij hem geen kinderen.

Zij was tante van den Raden

Adipati van Sidajoe. Toen de beide Pangeranshun

grootmoeder ont-

moetten bewezen zij haar door een voetkus hun eerbiedige hulde.
Nadat zij één nacht te Sidajoe vertoefd hadden, vertrokken
zij den volgenden morgen weer om naar Soerâbàjà te gaan.
Do Pangerans,

die hun te gemoet gegaan waren, vertrokken

te zelfder tijd met Ratoe Adipati,

maar gingen scheep om naar

Madoerâ te gaan, waar zij spoedig aankwamen.
H E G I en Luitenant
Raden Adipati
Soerâbâj'1.

Kommandant

POT A N D kwamen hun te Gersik te gemoet.

KuâMaDjâjâ ABlNëeâffiâ ging hun te gemoet van

Raden Toemènggoeng Majoor Djäja-ADiNiNGBAT en

zijn gevolg waren des Zondags al met

een schip te

Gersik

aangekomen, maar wilden niet aan wal iogeren, daar zij steeds
wachtten op de komst van de beide
Bij

't

Pangerans.

vernemen van de tijding, dat de Pangerans zouden

komen, lieten de Raden Toemènggoeng Majoor en Raden

Arjii

DjAjENG-KOEsOEMa de vorstelijke eereteekens goreedstellen voor
de woning
Zij

van den Assistent

Resident

BENOIT

van

Gersik.

die hun te gemoet gegaan waren stonden allen gereed in

de voorgalerij van de Assistent Resident's

woning van

Gèrsik,
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ni.

Kommandant

HEGI,

Luitenant

goeng BiiaTaNEGâitâ van Gersik,

POLAND,

Kjai

Ejai

Toemeng-

Toemenggoeng Onder-col-

lecteur NâTa-ADiNEGaitl van Gersik en Baden Adipati

Knânâ-

Djâjâ-ADiNëGâiiâ.

Bij hun aankomst groetten de beide Madoeresche Pangerans
de Heeren
wachten.

en de JBoepàtis,

die hen daar waren komen af-

Daarop gingen allen naar rangorde op stoelen zitten.

De Assistent
senteren.

Resident liet t h e e , koffij en versnaperingen pre-

Nadat

Pangerans

men daarvan gebruikt had namen de beide

afscheid

om naar

Soerâbâjâ

te vertrekken.

Hun

oom, Baden Toemenggoeng-Majoor Djâjâ'-ADiiViNGEAT, verzochten
zij,

dat hij hun gevolg van mannen en vrouwen m e t hun

bagage
laten

de terugreis
doen,

(naar

Madoera)

en te Soetjâ

toezigt van Baden. Arjâ

weder per schip zoude

aan wal zoude laten gaan onder

DJAIENG-KOESOEMII

Baden

Toemeng-

goeng zelf werd verzocht hun t o t Soerâbâjâ op het schip te
vergezellen ; hij nam daarmede genoegen.
Daarop bestegen

de beiden Pangerans,

Kornmandant H E G I .

en de Baden Adipati

van Soerâbâjâ hun

Luitenant

POLAND

rijtuigen,

en reden naar Soerâbâjâ.

zoons , id. de Binnen-PatiA

De vorstelijke schoon-

Pangeran Luitenant

Kolonel A T -

MUDja-ADiNiNGiiAT en Baden Toemenggoeng PoEBwâNëGâiiâ, alsmede Baden Arjâ

PoEitwaDiNiNGRAT van Balegâ en de Kapitein

der Chinezen T A N DJIN-SING hielden zich in de woning van
Kolonel

BEUULIN gereed om hen te ontvangen, maar de Pa-

ngerans en de Baden

Toemenggoeng gingen hun t o t buiten de

stad Soerâbâjâ tegemoet.

Niet lang daarna ontmoetten zij de

beide Pangerans op weg, keerden toen dadelijk terug, en kwamen m e t hen in de woning van Kolonel BEÜIILIN.
Pangerans

groetten

Kolonel

BEUKLIN

De beide

en h e n , die hun van

Madoerâ te gemoet gegaan waren, en daarop gingen allen op
stoelen zitten.
De toenmalige Besident

van Soerâbâjâ,

de Heer DE SALIS

had juist den Heer VAN H A A K als zoodanig vervangen.
Baden Toemenggoeng-Majoor

Djajâ-ADiNiNGitAT, die te scheep
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van Gersik vertrokken was, kwam niet lang na de Pangerans
te Soerâbâjâ,-

en ging hen aanstonds bezoeken.

Des namid-

dags, even over vieren, legden de beide Pangerans,

vergezeld

van hen, die hun van Madoerci te gemoet gegaan waren, een
bezoek af bij Resident DE SALIS , te gelijk met Kolonel BEÜRLIN.
ten

I n dien tijd woonde Resident DE SALIS nog in de stad',
westen van Kolonel B E U R L I N , daar het Besideiitiehuis te

Simpang nog door Resident VAN H A A K bewoond werd.

Resi-

dent DE SALIS ontving de beide Pangerans met de meeste beleefdheid.

Daarop keerden zij terug naar de woning van Ko-

lonel B E U R L I N , en bleven daar overnachten.
Den volgenden morgen, 's Woensdags om 6 u u r , vertrokken de beide Pangerans met h e n , die hun te gemoet gereisd
waren, en met hen, die hen begeleidden, alsmede Kolonel BEURL I N , die hen naar Madoerà zou vergezellen, van

Soerâbâjâ.

Zij voeren over iu een sloep, en zouden te Kamal aan wal
gaan.

De Assistent-Resident

GOLDMAN van Madoerà, Pangeran

Säsua-ADiNiNGKAT en Raden Adipati KOESOEMI-ADININGRAT met
de Seniânâs

en Mantris

bevonden zich daar, en hielden daar

rijtuigen met paarden en menschen om de goederen tedragen
in gereedheid.
Toen de sloep d igt bij den wal van Kamal gekomen was,
gingen zij hun spoedig op het havenhoofd te gemoet..

Niet

lang daarna kwam de sloep bij het hoofd., en stegen de beide
Pangerans met hun gezelschap aan wal.

Nadat allen'elkander

gegroet hadden, gingen zij naar de pasanggralan
Raden Toemenggoeng

van

Kamal.

KOESOEMÜ,-ADININGRAT zocht intusschen

naar zijn ouderen broeder , Raden Toemenggoeng Djâjâ-ADININGBAT, en toen hij hem vond, omhelsden
gingen daarop ook naar de pasanggralan.

zij

elkander,

en

Zij zetten zich daar

allen naar rangorde op stoelen, dronken thee, en aten van de
versnaperingen, waarop
haalde.

de havenmeester te Kamal hun ont-

Daarna namen zij plaats in rijtuigen.

en Mantris
Terwijl

De

Sèntânâs

reden te paard achter de ratelende rijtuigen.
Pangeran

Adipati

Kolonel SëTjâ-ADiNiNGRAT in 't
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rijtuig zat ontving hij een brief van Luitenant

Gouverneur-Gene-

raal DE KOCK , gewikkeld in gcele zijde, liggende op een gouden schenkblad en overdekt met fluweel, dat met goud galon
omzoomd was.

Op de post

paarden te verwisselen.

Pedeug

hielden zij op om van

Zij aten daar weer van do versnape-

ringen , die de havenmeester van Soeljâ hun aanbood.

Nadat

cle paarden verwisseld waren, vertrokken zij weer van Pèdeng.
Z.. H . Sultan

TjaKita-ADiNiNGiiAT van Madoerâ zat al

poos in de groote pandâpâ
den zoon van Pangeran
naast zich.

met zijn kleinzoon Kaden ISKAK ,
Adipati

Kolonel SëTïâ-ADlNiNGBAT,

Deze was juist gebereu, toen de vadernaar.Jogyà

zou vertrekken, en nog te SemMangan

was, bij welke gele-

genheid Z. H. de Sultan hem niet toestond naar do stad terug
te keeren.

Goesli Raden ISKAK was nu op 2 maanden na 5

jaren oud , en kon al goed spreken.

Zijn grootvader had hem

in Hollandsche kleeding doen steken, met een kleine sabel op
zij,

en had hem geleerd zijn vader bij zijn komst de voeten

te kussen.
Al de officieren, die van Jogyà gekomen waren, met al de
PueuggâwSs,

Bakels

eu LoeraAs en met Mas D"enumg-DjëKsâ-

Nëcunâ hadden den last ontvangen op de Pîvntjcinili te blijven,
daar zij den brief van Luitenant

Gouverneur-Generaal DE KOCK

(in de hraton) moesten brengen.

H e t Hoofd, der geestelijken

Kiai "NGABDOEE CHAIUM en Mas Panghoeloe NGABDOEL M O E -

KAïiAJi, met de Keübs,
Pangerans

Sajids,

Se/is en Hadjis waren de

al een eindje te gemoet gegaan, en bevonden zieh

voor de poort van de groote Mesdjid.

De met pieken en ge-

weren gewapende troepen stonden aangetreden van ' t oosten der
pântjâniti
melans

tot bezuiden van de pagelaran.
stonden gereed.

De gamelan

' t paviljoen geplaatst, en de gamelan
ten zuiden van de groote
Toen

De vorstelijke ga-

Kjai GOENTOEK. was in
Kjai SAPOEDJAGAD stond

pandâpâ.

nu het berigt kwam, dat de zoons van den Sultan

nabij waren, ging de Sultan naar de Pcmljâniti,
zijn oudere zuster, Goesti Raden Ajoe Arjâ

te gelijk met

PUAWIBI-DITUNG-
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HAT,

en zijn

jongere

zuster,

Goesti Raden

Ajoe

PoEiiwâ-

Nëaâttâ.
Toen

Pangeran

Adipati

Kolonel SëTjâ-ADlNiNGRAT en zijn

broeder tot voor de groote Mesdjid kwamen, boden Kjai JSGABDOEL

C H A R I M , Mas

Pangoeloe NGABDOEL MOEKAEAM en

hun

ondergeschikten hun eerbiedige welkomstgroeten aan de beide
Pangerans aan ; deze beantwoordden die beleefd, en toen reed
de wagen verder.
Ten oosten van de paseban,

P aker tan genoemd, werd er

(toen zij voorbijgingen) op de vorstelijke gamelan
TOER met
verder.

luid

Bij

gedruisch

de pûntjànili

den wagen.

De

groeten aan.

Pangeran

geslagen.

Daarop

komende,

Kjai G-OEN-

reed de wagen

stegen zij spoedig uit

Kolonel en andereu boden den Sultan
Adipati

hun

Kolonel Sëïja-ADININGRAT gaf

hem de Missive (van den Generaal) over.

De Sultan

ontving

de Missive met eerbetoon, en gaf haar over aan Mas

Demang

DjëKsâNëGuiil.

Deze hield den brief boven zijn hoofd, en liep

er mede onder een vergulden pajoeng voor den Vorst.
zij binnen de poort van de pandàpâ
vorstelijke

Toen

gekomen waren, werd de

gamelan Kjai SAPOEDJAGAD geslagen, zoo dat het

luid gedruisch de /craton vervulde.

Bij hun komst inàe

pan-

dàpâ , werd de Missive op een tafeltje gelegd , en overdekt met
rood fluweel, dat met goud galon omzoomd was.
Z.

H . de Sultan ging op een stoel zitten met den Kolonel

en den

Assistent-Resident

aan weerszijden.

Nadat de beide;

Pangerans hun vader, weenende hun kinderlijke hulde betoond
hadden, verzocht deze hun op stoelen te gaan zitten.
de

Sultan

Z

II.

gaf nu een wenk aan zijn kleinzoon Goesti Raden

ISKAK om zijn vader te naderen, en deze betoonde toen zijn
kinderlijke hulde door den voet te kussen van zijn vader, die
hoogst

aangedaan

zijn

zoontje

omhelsde.

Allen waren ver-

wonderd, toen zij zagen, dat een nog zoo jong kind den wenk
begrepen had, en al bedreven was in 't betoonen zijner onderdanige hulde.
Daarop werden de andere Prinsen en Raden

Adipati K O E -
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soEMa-ADiNiNGKAT met al de Sentânâs en officieren in àepanaàpâ geroepen. Daar komende, legde Raden Toemenggoeng
Djajâ-ADININGKAT zijn kris af en ging hurkende vooruit,
om Z. H. den Sultan door een voetkus zijn hulde te betoonen,
doch de Sultan stond hem dit niet toe, en gaf hem maar
vriendschappelijk de hand, Daarna legden de Prinsen, Baden
Adipati KOESOEMS-ADININGRAT, de Sentânâs en officieren hun
krissen af, en bewezen den beiden Pangcrans hun eerbiedige
hulde, den ouderen door hun de hand te geven, en den jongeren door een voetkus. Toen die plcgtigheid was afgeloopen,
namen allen op stoelen plaats.
Z. H. de Stiltan besloot nu de Missive te (laten) lezen.
Mas Demang DjëicsiiNëGanâ ging voor den Sultan staan, en las
de Missive voor als volgt:
//Brief en velerlei eerbiedige groeten van mij, den Grooten
//Heer HENDRIK MGRCUS DE KOCK, Luitenant-Gouverneur., Lui»tenant Generaal, Kommandant van de Groote Ster (Muit.
//Willemsorde) over Nederlaiidsch-Iudic, thans in welstand
//op de hoofdplaats van Kedoe verblijf houdende, aan mijn vriend
»Sultan. TjâKitâ-ADiNiNGitAT, die het bestuur over 't eiland
/iMadoera uitoefent.
//Ik heb uw beide brieven ontvangen. In den eersten brief'
.//verzoekt ü mij uw zoons aan de zorg van den Grooten Heer
//VAN DEN BOSCH aan te bevelen, en in den anderen brief
//wenscht u mij geluk met de onderwerping van Pangeran Di//pâNëGaiiâ. Op den eersten brief antwoord ik, dat er (in de
//zorg van den Gouverneur-Generaal omtrent uw zoons) we]
//geen verandering komen zal, daar de door u bewezen diensten
//bekend zijn, en ik (uw zoons) zoolang onder mijn hoede
//gehad heb. Ik zal echter het door u gedane verzoek (aan
//den Gouverneur-Generaal) mededeelen. Op uw tweeden brie*
//antwoord ik, dat ik u veelmalen dank voor uw geliikwenscli
//met de onderwerping van Pangeran DiPaNëGMta. Ik denk,
//dat u wel zult vernomen hebben, dat ik Pangeran DiRi//NëGaRa naar Batavia gezonden heb, omdat hij onbehoorlijke

119
'/eischen

deed,

"Sultans

van Soeràkartâ

eu

volstrekt boven de regerende vorsten, de
en Jogyâhartà,

wilde gesteld worden.

»Ik geef dezen brief mede aan uw mms

Pangeran

Adipati

«Kolonel Serja-ADiNiNGiiAT van Madoerâ en Pangeran
"Kolonel

SoEiuâ-ADixiNGKAT.

Luitenant

Zij zijn nu reeds 5 jaren ge-

scheiden van u, bun vader, van hun moeder en van hun land,
"ten einde het bevel te voeren over uw pradjoeriis in den hier
«gevoerden oorlog ouder mijn opperbevel.
«hebben getoond,

De beide Pangerans

dat zij lieden zijn, die als brave menschen

"naar behooren hun pligt doen in allerlei omstandigheden, (zich)
//steeds (gedragen), zooals het jeugdige zoons van een aanzienlijk

persoon

«weer aan

betaamt.

Ik

uw zorg t o e ,

vertrouw de beide Pangerans

nu

omdat ik veel van hen h o u d , en

//hun een toegenegen hart toedraag, en omdat ik spoedig, over
//eenige dagen,

het

voornemen

heb

naar Holland

terug te

//keeren.
"Tegelijk

met

dezen brief zend ik u mijn afscheidsgroet,

" i k smeek God, dat u moogt leven in allen voorspoed en dat
'/uw Regering lang duren moge.

Als ik Z. M. den Koning

«van Holland in weistand ontmoet, zal ik hem ook merlcdee//liug doen van de door u verleende hulp en van uw trouwe
//gezindheid jegens het

Gouvernement.

Ik

hoop, dat mijn

«koning u, mijn vriend en Sultan van Madoerâ, dan een tee"ken van zijn genegenheid moge schenken.
"Geschreven te Magelang op Zaturdag den 3 April 1 8 3 0 . "
Toen Z. H . de Sultan den brief hoorde voorlezen, werd hij
zeer verblijd,

en zoo ging het allen, die het hoorden.

Men

liet nu met donderend geraas de vorstelijke gamelan Kjai SAPOEDJAGAD klinken, en daarop antwoorden door de gamelan
G O E N Ï O E R , die in de jâsakambang

geplaatst was.

Kjai

Een gamelan,

als de Kjai SAPOEDJAGAD , vond men misschien maar zelden.
Zij

was zeer groot, en klonk met het geraas van een storm-

wind , als men er hard op speelde en als men er zacht op sloeg,
klonk zij aangenaam en zacht.
Daarop ging Z. H. de Saltan met den Kolonel, den

Adsis-
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tent-Resident, de andere Heeren en de beide Madoeresche Paugerans in de kraton. Daar komende schonk Z. H. de Sultan
aan zijn zoon Pangeran Adipati Kolonel SëTja-ADmiNSBAT een
kris met schede van Balineesch fatsoen en alle toebehooren,
versierd met een gouden Slèrok (of schuifbeugel aan de ceintuur) , die met schitterende edelgesteenten bezet was, een bandelier van goud-galon en een brillanten ring ; aan Pangeran Luitenant Kolonel SoERja-ADlNlNGBAT gaf hij dezelfde geschenken.
Verder ontving Kommandant HEGI een geschenk als dankbewijs, omdat bij de beide zoons van den Sultan van Gersik had
afgehaald; nl. een kris met schede van Balineesch fatsoen on
alle toebehooren, versierd met een gouden schuifbeugel en een
bandelier van goud-galon; Luitenant POLAND kreeg dezelfde
geschenken, en de fourier HAM ontving een kris met gouden
schede van Javaansch fatsoen en een bandelier van goudgalon. Met groote blijdschap droegen zij die voorwerpen dadelijk.
Toen gin»- Z. H. de Sultan weer naar de Pandâpâ, en verzocht den Kolonel en den Asisistent-Resident hem naar de wonino- van Pangeran Adipati te vergezellen. Zij voldeden aan
dat verzoek. Bij hun komst op de Pântjâniti stegen zij in
rijtuigen, en terwijl zij onder weg waren, klonken de Vorstelijke
gamelans, trompetten en fluiten met het geraas van een stormwind. Mannen en vrouwen, ouden en jongen en kinderen
stonden in d.igt opeengepakte drommen regts en links van
den weg te kijken.
Ratoe Ajoenan zat al eenigen tijd in de dalem van Pangeran
Adipati. Zij was do moeder van Pangeran Adipati Kolonel
SëTJa-ADlNlNGEAT en Pangeran Luitenant Kolonel SoEBJaADININGBAT. Ratoe MADOEiteTNa zat daar ook bij haar. Deze was
de Gemalin geweest van den eersten Sultan, doch had bij hem
o-een kinderen. Ook zaten daar Ratoe Adipati vau Sidajoe,
eveneens vroeger de Gemalin van den eersten Sultan, ook
zonder kinderen, en Ratoe WETAN, Gemalin van den tegenwoordigen Sultan; voorts de Prinsessen Goesti Raden Ajoe Pa-
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ngeran Adipati, de Gemalin van Pangeran Adipati Kolonel, en
dochter van den PamembaAan van Pamekasan, Goesti Raden
Ajoe Pangeran ATMaDjâ-ADiNiNGRAT, Goesti Paden Äjoe Toemengoeng MANKOE-ADININGRAT, Goesti Raden Äjoe SARIDJI,
Goesü Raden Ajoe SRIGANTEN, allen dochters vaa Ratoe ÀjcœNAN. Deze had allerlei spijzen op gedekte tafels in drie
afdeelingen laten opdisschen. De Vorstelijke gamelan Kjai
Ei JONG stond gereed ten zuiden van de Pandâpâ, en een andere gamelan van Balineesch maaksel stond in de Paseban
Widjïl pisan.
Toen Z. H de Saltan aankwam, klonken de gamelans met
luiden galm. De Sultan nam zijn beide zoons mee naar binnen , en zei hun, dat zij hun eerbiedige hulde aan hun grootmoeders en moeders moesten betoonen. De beide Pangerans
deden dit, en kusten de voeten van hun grootmoeders en hun
moeder Ratoe AJOENAN, en deze omhelsden hen al kussende.
Daarop gingen zij naar hun moeder Ratoe WETAN en hun
oudere zusters Goesti Raden Ajoe ATMawa-ADiNiNGRAT en Goesti
Raden Ajoe Toemengoeng MANKOE-ADININGRAT. Goesti Raden
Ajoe Pangeran Adipati bewees haar man eerbiedige hulde door
een voetkus, en diezelfde eer bewezen Goesti Raden Ajoe
SALUDjâ en haar zuster Goesü Raden Ajoe SRIGANTEN ook aan
haar beide oudere broeders.
Daarop werd Raden Toemenggoeng Djäja-ADiNiNGRAT binnengeroepen. Bij zijn komst wenkte de Sultan hem toe digter
bij zijn gemalin Ratoe AJOENAN te komen. Hij ging toen op
zijn hurken naar haar toe, en bewees haar zijn onderdanige en
eerbiedige hulde. De Ratoe groette hem vriendelijk, en vroeg :
//broer Mas Toemenggoeng! zijt gij nu weer hersteld"? "Waarop
Raden Toemenggoeng eerbiedig antwoordde : //ja, door uw zegen
//ben ik nu gezond."
Z. H. de Sultan ging nu
Assistent-Resident, de andere
verwanten, officieren, Nyàkàs
aan tafel. De Kolonel en de

aan tafel met den Kolonel, den
Heeren en de vorstelijke bloeden DjëKsâ-NëGaitâ. Allen aten
Assistent-Resident dronken op de
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gezondheid van Z. H. den Sultan en de beide Pangerans. Deze
beantwoordden dien toast, en zoo werden er over en weer druk
toasten ingesteld onder 't liefelijk geklank van de gamelan Kjai
HUONG. De officieren waren hoogst opgeruimd, want er is
in deze wereld geen blijdschap zoo groot, als die van een overwinnaar in den strijd. Na 't eten gingen allen uiteen. Dit
geschiedde op Woensdag den 5 en Boelkaidah 1757 (28 April
1830).
Eiken Zondag en Woensdag hield Z. il. de Sultan buiten
de Jcraton openbare zitting, en dan gaf hij van tijd tot tijd
aan zijn bloedverwanten en de anderen, die in den oorlog overwonnen hadden, en van Jogjjâ gekomen waren, geschenken, al
naar dit met hun rang overeenkwam. Den officieren, die kleine
dorpen (in leengebruik) hadden, gaf hij er nog gronden bij.
Den onderofficieren en loerahs, die weinig sawahs hadden, gaf
hij meer [sawahs), en de soldaten kregen vrijstelling van pacht
voor hun boomgaarden en van heerediensten. De Sentânâs en
Loerahs, die nog geen dorpen of sawahs hadden, en zich uitmuntend gedragen hadden, kregen dorpen en sawahs. Zij die
geen huizen hadden , of wier huizen door hun lange afwezigheid
vervallen waren, kregen geld om huizen te koopen of de vervallene huizen te herstellen. Allen, die schulden gemaakt
hadden bij Pangeran Adipati Kolonel SëTJa-ADlNUTGEAT en bij
Pangeran Luitenant Kolonel SoEKja-ADlNlNGßAT, tijdens hun
verblijf te Logyâ, ontvingen een bekendmaking, waarbij zij gelast werden op de pagelaran te verschijnen, en daar werd hun
alles kwijtgescholden zonder dat zij behoefden te betalen. Aan
de Sentânâs, Mantri s en Loerahs, die op de hoofdplaats pacht
in vruchten of andere pachten hadden moeten brengen, werd
alles zonder betaling kwijtgescholden voor den tijd, dat zij te
Jogyâ in dienst van den Sultan geweest waren. De Sentânâs,
Mantri s, Loerahs en pradjoerits, die aanleggers van dorpen
of ontginners van sawahs geweest en in dienst van den Saltan te Logt/â gestorven waren, werden door hun kinderen (in
hun regten) opgevolgd. De volwassene en kleine kinderen
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van ' t mannelijk geslacht kregen de betrekkingen van hun vaders.
Als hun

weduwen nog zwanger waren, werd er tot haar be-

valling gewacht, wanneer er dan een zoon geboren werd, volgde
hij zijn vader o p , en als het een meisje was, zocht men een
neef of neefskind,
overledene
voor

de

op.

en zoo men dien vond, volgde deze den

De

opvolgers

meisjes
van

werden

op hoog bevel bewaard

haar vaders.

Zóó is altijd het oor-

spronkelijk gebruik bij de Madoerezen geweest.

Om diereden

telden de Madoerezen, die een last van hun vorst volvoerden,
den dood
during

niet.

bloeijend

Zóó bleef het

rijk van Madoerâ bij voort-

en welvarend,

en bleven al de onderdanen

en bloedverwanten van den vorst tevreden en welgemoed.
Eenige

dagen

later

vertrok Luitenant

P O L A N D , en keerde

naar Jogijâ t e r u g , en toen nog eenige dagen later kwam
tenant PIEPLENBOSCH van Soemenëp.
ting bij Z. H. den Sultan,
met

Lui-

Hij maakte zijn opwach-

bleef eenigen tijd te Madoerâ,

keerde toen naar Jogyà terug.
kris

'

en

Z. H. de Sultan gaf hem een

schede van Balineesch fatsoen en toebehooren, ver-

sierd met een gouden schuif beugel, benevens een bandelier van
goud

galon ten

daarover

geschenke.

zeer verheugd,

Luitenant

PIEPLENBOSCH,

was

bood daarvoor zijn hartelijken dank

aan, en vertrok toen met den fourier.
91.

Kolonel

COCHIUS

Luitenant
raal

DE KOCK.

trekt naar
Kolonel
Magïlang

Deze ver-

Nederland.

COCHIÜS,

BOSCH te Batavia

vervangt

Gouverneur-Gene-

die door

Gouverneur-Generaal

VAN DEN

aangehouden werd, kreeg last om weer naar

terug te keeren, en Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK in zijn betrekking (van Kommandant) te vervangen.
Eenige dagen, nadat hij te Magïlang
Luitenant

Gouverneur-Generaal

was aangekomen, verliet

DE KOCK Magelang;

zonder t e

Jogyà of Soerâhartâ aan te keeren wilde hij maar dadelijk naar

Iä4
Samarang gaan.

Hij maakte haast met zijn vertrek, uit vrees,

dat de goede tijd om naar Holland te gaan verstrijken zou.
92.

De SoesoeJioenan van SoerâIcartâ en zijn vrouwen.
reis naar

Zijn

Samarang om af-

scheid te nemen van Luitenant Gouverneur-Generaal DE
KOCK.

Wij verhalen nu van SoerâJcartâ.

Zijn Hoogheid SoesoeJioenan

PAKOE-BOEwaNa SENaPATi iNGAïloâ NGABDOEBHACHMAN S A J I DIN PATseâTaeâMâ was een vorst van nog jeugdigen leeftijd, en
nog in de kracht van zijn leven.

Hij hield er veel van om

op ongezette tijden uitstapjes te paard te maken.

Zijn eerste

Gemalin was een dochter van zijn oom Pangeran Adipati N G A BÈHÏ,

maar hij zond haar dadelijk naar de dalem van haar

vader

terug.

Hij

had nu drie Gemalinnen.

een dochter van zijn oudoom Pangeran

De oudste was

Arjâ ADmëGanâ, ge-

juuimd Batoe KëxTJUNa; de middelste was een dochter van zijn
oudoom Pangeran Arjâ MANKOEBOEMI , genaamd Batoe M A S ,
en de jongste was een dochter van Baden Arjâ
met name Ratoe ANOM.

Van de laatste hield hij het meest,

omdat zij de schoonste was.
ongeveer

Zij was geel witachtig van vel,

als een Chinesche Prinses.

was een zoon

PAMÖNANG,

van Pangeran Arjâ

Baden Arjâ

PAMÖNANG

BLITAK , en deze was een

zoon van Z. II. den SoesoeJioenan, die te Lawejan begraven is.
Commissaris N A H U I J S deelde aan Z. H. den SoesoeJioenan de
tijding

mede,

naar Rolland

dat Luitenant

Gouverneur-Generaal

gelang naar Samarang zou vertrekken.

Daarop gaf de Soesoe-

Jioenan dadelijk order om naar Samarang te reizen.
PoEMiNâïâ,

DE KOCK

wilde terugkeeren, en maar regtstreeks van Ma-

de oudste

DiNiNGRAT verzekerden

Pangerans

en Baden

Panembahan
Adipati

SâsRâ-

hem wel, dat zij zijn plan om naar

Samarang te reizen volstrekt niet goedkeurden, maar Z. II. de

125
SoesoeAoenan was van zijn plan niet af te brengen ; in de eerste
plaats omdat hij Luitenant

G'-ouverneur- Generaal DE KOCK vol-

strekt ontmoeten wilde, en in de tweede plaats omdat hij zeer
verlangde de zee en de groote schepen en een stoomboot te
zien.

De volgende personen werden bestemd hem naar Sama-

rang te vergezellen: zijn ooms Pangeran Adipati
Pangeran

Adipati

WGABÈHI,

Pangeran Ârjà

PoEEOEBajâ,

MïâpoEEâ ; Pa-

ngeran Arjâ Wâïâ-KOEsoEMâ en Pangeran Arjà B A X T E R ' ; zijn
jongere broeders: Pangeran Arjâ
NârirBBia*, Pangeran
Sâxïâ-KOEsoEMâ,

SoEiuâimaTâ, Pangeran

Arjâ

Arjâ M i â DININGBAT, Pangeran

Arjâ

Pangeran

Arjà SoEMaBEaTâ, Pangeran

Arjâ

PKiNGeâ-KOEsoEMâ, Pangeran Arjâ SoEEjâ-NiNGBAT,

Pangeran

Pandji Toemënggoeng SiNDOESENa, Pangeran Arjâ Somti

DIPOIBI,

en Pangeran Arjâ

SoEiuâ-KOEsoEjiâ, en eindelijk de BoepatFsl

Paden

Toemënggoeng PoEEwâ-DitfiNGEAT van Kaparah

Baden

Toemënggoeng D.râjâ-DiïttNGEAT van de Kaparah

tenghi,
kkoa,

Raden Toemënggoeng D J M - M P O E U A van de ge'dong tengen, Paden,
Toemhiggoeng

PuAWiEa-DiPOEBa

van

de gUong

Jeiwâ, en de

Wedânâ panoemping , Paden Toemënggoeng PEAWiEa-NeGaEa. Al
de ordonnansen gingen ook mede onder hun Loerahs : Raden
Ondermajor Pandji ÂTMaDipoEBa, met den oudsten B eicel, Baden
ÂTMâsoEPANâ, en den jongsten BUU; Baden ÂTMâDiKaEâ, m e t
de gewone ordonnansen : Baden A ï M a w n i M , Baden AïMaPOEsrfxi,

Baden AmdMB&Dâ, Baden ATMawAEsiTa, Baden ATME-

wniâNâ, Baden A™â-]?EABaNGsâ, Baden ATMa-soEKAEsâ, Baden,
ATMâ-DiMëiwâ, Baden

ATiiâ-rawinjâ,

Baden ATiiâ-wiDjâjâ en Baden

Baden

ATMasoEBEaTa,

ATMa-soEDlBjâ.

Toen allen gereed waren, kregen zij , die niet per rijtuig
zouden

reizen,

trokken zij.

den

Een

last om vooruit te gaan, en daarop ver-

dag later reisde Z. H. de SoesoeAoenan af,

zittende in één wagen met

Commissaris N A H U I J S .

komende, bleven zij daar een nacht.
vertrokken

Te Ampel

Den volgenden morgen

zij van daar; bij hun komst te Samarang gingen

zij dadelijk naar Bbdjong.

De Eesident schrikte, want hij had

niet gedacht, dat Z. H. de SoesoeAoenan dien dag te Samarang
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komen zou en meende, dat hij te gelijk met Luitenant
verneur-Generaal
te gemoet,

DE KOCK zou komen.

Gou-

Hij ging hem haastig

heette Z. H . den Soesoe/ioenan, Commissaris N A -

HOIJS en al de Pangerans welkom, en verzocht allen op stoelen
plaats te nemen.

Daarop liet hij wijn, jenever, bier en bran-

dewijn presenteren.

Zij dronken toen op elkanders gezondheid,

en namen daarna rust om zich wat te verfrisschen.

Z. H . de

SoesoeAoenan bleef maar te Bbdjong logeren.
Den volgenden dag kwam Luitenant
KOCK te Samarang,
delijk te Bbdjong.

Gouverneur-Generaal™

en ontmoette Z. H . den SoesoeAoenan daMet groote blijdschap groetten zij elkander,

en dronken wijn, bier of brandewijn.
Generaal DE KOCK

Luitenant

logeerde ook te Bbdjong.

Gouverneur-

Zoolang Z. H .

de SoesoeAoenan te Samarang was maakte hij eiken morgenen
avond

uitstapjes

te land of op zee om de groote schepen en

de stoomboot te zien.
Nadat

Luitenant

Gouverneur-Generaal

DE KOCK drie dagen

te Samarang vertoefd h a d , vertrok hij van daar met het voornemen

om t e Batavia

aan te keeren.

Den volgenden dag

vertrok Z. H . de SoesoeAoenan van Samarang om terug te keeren
naar Soerâkartâ.

Hij bleef weer een nacht over te Âmpèl, en

vertrok den volgenden dag van daar. Te Soerâkartâ komende,
ging hij dadelijk naar de kraton.
93.

De Commissarissen

MEBKUS

en VAN SEVENHOVEN te Jogyà

en
van

Soerâkartâ.
de

Overgave

Mântjânègârâsche

landen aan ' t Gouvernement.
Eenige
Batavia

dagen later
te Soerâkartâ

kwamen

er twee

en Jogjakarta:

Commissarissen van
Commissaris MEUKUS

kwam te Logyâ en Commissaris VAN SEVENHOVEN te Soerâkartâ.
Zij bragten een brief van het Gouvernement mede, waarin het
Gouvernement

de landschappen

Banjoemas,

Bagelèn

en de
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Mântjânegârâsche landen (Madioen en Kediri) tegen een vaste
som of pacht {padjeg) vroeg te bezitten. De Soesoeïwenan van
Soerâlcartâ en de Sultan van Jogyâ gingen naar de Commissarissen om hun toestemming daartoe te geven; maar inwendig
was de Soesoeïwenan van /Soerâkartâ zeer bedroefd. Zijn Gemalin, die, toen zij dat hoorde, juist drie maanden zwanger
was, weende nu en dan, en viel haar man, den Soesoeïioenan,
onophoudelijk lastig, zeggende: //Soesoeïwenan \ ik wil liever
//sterven, als ik 'niet beval van een zoon, die Pangeran Adipati
//wordt." De Soesoeïwenan antwoordde: //SOEDJINAH ! houd u
//maar stil! Ik zal u getrouw bijstaan en den Allerhoogsten
//en Allerheiligsten er om bidden. Ik wil mij verwijderen om
//op de graven van mijn voorouders voor n een zoon af te
//smeeken, en naar de voorvaderen gaan, die te Mâgiri begrab e n zijn, opdat geen ander het rijk van Soerahar ta moge be//komen, dan een afstammeling van u (*)."
94.

De Soesoeïwenan verlaat zijn
kraton heimelijk om op de
graven van zijn voorvaderen
te bidden.

Z. H. de Soesoeïwenan liet daarop vier ordonnansen: Raden
ÀTsiâsoEpâNâ, Baden ÂTiiâwiEaGa, Raden ATMaPOEspâxâ en
Raden ATMaDiRaDa bij zich komen. Toen zij bij hem o-ekomen waren, zei hij : //gij , vier Radens ! van nacht wil ik uit//gaan, maar gij moet er met niemand over praten, en er zelfs
//aan uw vrouwen en kinderen geen kennis van geven. Gij
//moet uw paarden niet medenemen, maar alleen zadels en
//toornen. Gij zult op mijn eigen paarden rijden. Yan avond
//om tien uur moet gij hier in de Icraton komen."
De vier ordonnansen beloofden dit te zullen doen, en gingen
(*) Dat deze scène werkelijk is voorgevallen, en aanleiding tot de togt van
den Soesoehoen.au naar Imâgirï gegeven heeft, is thans nog in de Icraton te Soerâkartâ algemeen hekend.

128
naar huis. 's Avonds om tien uur maakten de Ordonnansen
zich gereed, en namen zadels en toornen mede. Baden AïMapoEsPiiKa keerde bij Haien ÂTMasoiBaNâ aan, en zei tot hem:
//wat dunkt u? waar zou de baas (Kjai Loerah) heen gaan?
//Vreemd, dat wij geen paarden mogen medenemen"!
Raden AïMâsoEi'aNa antwoordde: houd u stil, Raden AÏM°I//POESPaKa ! wees maar voorzigtig. Ik gevoel mij ook niet op
//mijn gemak, maar als wij, lieden zonder rang niet met onzen
//Heer gaan, wie zal het dan doen? Het is juist iets voor u
//en mij in alles met onzen Heer deel te nemen."
Om tien uur kwamen de vier ordonnansen in de Jcraton, en
gingen dadelijk naar de panéphi. Met lang daarna kwam er
iemand van den vorst met een brief. Het was Pangeran Bandji
PitijëMBaDa, die den brief bragt en aan Raden ATMasoEPaNâ
gaf. De brief luidde aldus : //Last van den vorst. Z. H. de
//Soesoehoenan zal op Kjai PënâNKlwiiTi rijden, en Kjai Mi//GiseKTi moet aan koorden geleid worden. De vier ordonnansen
//moeten op de volgende paarden rijden : Raden AïMâsoEPaNa
//op Kjai NnlKaNTa, Raden ATMawiiiaaä op Kjai PiÜNKa//wiDjâjâ, Raden ÀTiiaPOEsPaKâ op Kjai PAitEDjâ-MOEDa en
r/Raden ÂTMaDiuaDâ op Kjai SAMPAEMEcä. Zondag morgen
//om 5 uur op den 13 e n (beter den 14en) Bhar 1757 (*) (6
//Junij 1830) moeten al de paarden gereed en gezadeld zijn
//met de vorstelijke bagage voor gebruik onder weg, en een
//kistje met welriekende olie, wierook, een spiegel en 500
//Gld. ; verder de vorstelijke piek Kjai Kâwâwei.ANG ; de pis//tolen Kjai KuNTJaKa en BoEPaKÉNTJa moeten in het kleêr//kistje van den vorst gelegd worden ; en de twee degens, Kjai
//EëiieNG en Kjai PANDJI, moeten aan de zijden van het paard
//des vorsten gehangen worden."
Nadat zij den brief gelezen hadden, haastten Raden AïMasoEPaNä en zijn makkers zich om al de'maatregelen te nemen,
die in den brief voorgeschreven waren.
(*)

De woorden van de S'énliâlâ beteekenen : 5 paarden hebben eenerlei geluid.
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Z. H. de SoesoeJioenan zat in zijn Sanggar (of bid vertrek),
en gelastte zijn Gemalin Batoe Awoii wa* zij na zijn vertrek
doen moest, met deze woorden : //SOEDJINAH ! als er iemand
//naar mij komt vragen, moet gij zeggen, dat ik nog slaap,
//en ongesteld ben, en dat ik niet buiten mag komen uit vrees
//voor kouvatten. De deur van de Prâbâjâsâ moet gij op
//slot doen, en de deur van mijn kamer ook. De deur van
//de noordelijke en van de zuidelijke Srimenganti moet gij slui//ten, en niemand mag er doorgaan, dan ik en mijn gevolg;
//verder mijn broeder Mas Adipati KOWHEK! JOEDâ en oom
//ÂDiNëGunâ. Yerzoek hen maar naar binnen te gaan."
Even voor vijf uur kleedde Z. H. de SoesoeJioenan zich in
krijgstenu met een dienstbuis van zwart laken en een zwart
lakensche broek; om zijn middel droeg hij een gordel, verder
op zijn rug de kris Kjai MAËSI PAÏTOELAB en op zij zijn kris
Kjai BAKOEWANG. Daar op ging de SoesoeAoenan naar buiten,
en steeg voor de panè'pèn te paard. In Soerânatan komende,
kwam Toemenggoeng WiiuaNeeaßa hem met een paard tegen,
en volgde hem.
Toen de Soesoe/wenan de dubbelde poort uitgegaan was, begaf de Hollandsclie huzaar, die daar de wacht hield, zich spoedig naar de stad, om aan zijn Jmtmant, den Heer NOLTEN,
rapport te doen, en deze gaf er spoedig kennis van aan Commissaris NAHUIJS en Commissaris MEEKTJS. Daar de Heer
NOLTEN berigtte, dat de Soesoe/wenan maar vijf personen bij
zich had, maakten zij zich ongerust. Om zeven uur zonden
Commissarissen iemand naar de Jeraton, met verzoek om (den
SoesoeAoenan) te spreken. Toen de afgezonden persoon bij de
Srimenganti kwam, en Njai Toemenggoeng S ë w a A a ontmoette,
zei hij, dat de Commissarissen (den Soewehoenan) in de Jeraton
wilden spreken. Waarop die Njai Toemenggoeng antwoordde :
//zeg maar aan de beide Commissarissen, dat Z. Hoogheid nog
//slaapt." De afgezondene keerde nu naar de stad terug, en
berigtte aan de Commissarissen, dat zijn Hoogheid nog sliep.
Toen zijn Hoogheid te Lawejan ten westen van Soerâkartâ
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gekomen was, zei hij: //ATMapoESPÏka en AïMaDlBâDâ!
/•/gij moet op een afstand vooruitgaan, en gij, Baden A T M I //soEPUNa! moet vóór mij rijden." Eu zoo reden zij in twee
gedeelten.
Te Delanggoe vroeg Raden ÂTMâsoEPâNa: //daar ik in uw
//Hoogheids dienst sta, neem ik de vrijheid uw Hoogheid te
//vragen, waar u naar toe wilt gaan."
Z. Hoogheid antwoordde: //ik wil een togt doen naar de
//graven van M'ujiri^
Waarop Raden ATMusoEPaNâ wederom vroeg: //heeft uw
//Hoogheid daarvan al kennis gegeven aan Commissaris NAHUIJS
//en aan uw dienaar, vader Raden Adipati""?
//Neen", antwoordde de vorst, //ik heb er aan niemand kennis
//van gegeven, dan alleen aan mijn jongste vrouw."
//Maar", vroeg Raden ATMI soEPaNâ weder //wat is uw Hoog//heid dan van plan te doen, dat u weggaat, zonder er vertrouwelijk mededeeling van te doen aan de aanzienlijke per//sonen te Soerakartâ?'1''
De vorst zei daarop: //vroeger heb ik al eens dergelijk be//rigt gegeven aan den Eijksbestierder, maar die heeft het mij
//toen verboden."
Raden ATMasoEPäsa hernam: //voor ons ligt de benteng
//van Ladjoer, en naar de gebruiken van de Hollanders kan
//niemand daar passeren. Zij zullen uw Hoogheid nu wel niet
//durven dwingen om terug te keeren, maar een brief van hen
//is in een oogenblik te Soerakartâ.'1''
Zijn Hoogheid antwoordde: //hoogst waarschijnlijk zullen-zij
//niet weten, dat ik het ben. Op zijn best zullen zij mij
//houden voor een Mantri, die voorbijgaat."
//Och Heer !" zei daarop Raden ATMâsoEPaNa, laat ons maar
//terugkeeren ! Waarschijnlijk zullen de gevolgen van dezen togt
//niet aangenaam zijn, en zonder twijfel zal men u berispen,
//daar u geen verlof gevraagd heeft. Als de Commissaris u
//na uw vertrek in de hraton een bezoek wil brengen, wat zal
//uw familie dan op de vragen van den Commissaris antwoorden" ?
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Waarop de vorst antwoordde: //waarschijnlijk zal de Com»missaris niet in de hraton komen, want ik heb gelast, dat
//men maar moest zeggen, dat ik ziek ben, en de deuren heb
"ik laten sluiten."
"Dat is nog gevaarlijker," hernam Raden ÀTMàsoEPâsrâ ;
//als de Commissaris hoort, dat uw Hoogheid ziek is, zal hij
//met een Doctor in de hraton komen, en als uw Hoogheid
//dan afwezig is, hoe zal het dan afloopen? En bovendien:
//wat heeft uw Hoogheid toch op 't oog, dat (deze reis) noodzakelijk maakt? Wil uw Hoogheid alleen maar een togt
//naar de heilige graven doen ? Of heeft u nog andere plannen?"
De vorst antwoordde: //wie zou niet zielsbedroefd zijn,
/'Raden! als hem zijn landen zoo maar ontnomen en opge'/eischt worden? en hoe, als ik ze niet afgestaan had, en hen
//tot een strijd had uitgedaagd? Het ware beter geweest, dat
//ik ze voor de dubbelde pacht verhuurd had, maar zij drongen
//aan op de oude pacht."
Op dat oogenblik kwamen zij voor de benteng van Zadjoer,
doch zij gingen maar verder, zonder dat iemand hen stoorde.
Ten zuiden van Zadjoer, zagen zij twee Hollanders van het
zuiden komen, de Heeren MEIJER en LUCARDIE, ingezetenen
van Soerâ/cartâ, die van Kleden kwamen en naar Soemkarta
terugkeerden. Zijn Hoogheid sloeg toen op zij naar de sawah
af. Toen Raden AïMaPOEspaxa en Raden ATiiâDiRaDâ hen
ontmoetten, groetten zij de Hollanders en vroegen : //waar komt
//u van daan"? Hun antwoord was: //van Klàtèn, wij willen
"naar Soerakartâ terugkeeren."
Op de vraag van den Heer MEIJER, waar de Radens naar
toe gingen, antwoordden zij : //wij willen naar Papak gaan om
een broeder te bezoeken."
Toen de Hollanders al verweg waren, kwam zijn Hoogheid
weer op den grooten weg, en vroeg Raden AïMasoEPawa:
"hoe is dat? is uw Hoogheid bang om Hollanders te ontmoesten ? Kom laat ons toch terugkeeren" !
Waarop de vorst in toorn antwoordde : n Raden ÀTMâsoEPaNâ

132
//is net als een klein kind. Kom, rij maar vooruit, en laat
ATMäpoEspaKa hier komen! Je hebt veel te veel praats/'
'Raam AïMâsoEPaKâ reed nu vooruit, en riep Raden K-ÏUKpoESPâKâ toe: //gauw Raden AïMapoESPaKa ! keer terug (naar
//den vorst)."
Toen hij nu voor den vorst gekomen was, vroeg deze:
//wat Hollanders waren dat"?
Raden AïMaPOESPaKa antwoordde: //die Hollanders zijn ingezetenen van Soeràkartâj zij komen van Klathi en willen
//naar Soerâkartâ terugkeeren."
Daarop vroeg de vorst, of zij hem herkend hadden, en of
zij ook iets gevraagd hadden. (AradKMafa* beantwoordde
die vragen, en voegde er by): //maar, Heer! ik smeek u toch
//maar terug te keeren on uw plan niet door te zetten."
Vertoornd zei de vorst: //zelfs een klein kind kan mij zoo'n
//raad wel geven; alsof jij alleen mij dat zeggen kunt! Eijd
//nu maar weer vooruit, en laat AucSaottbA hier komen"!
Raden AïJiapoESPaKa reed haastig wéér vooruit, en riep
Raden ATMasoEPaNa toe (om terug te keeren), en deze reed
toen spoedig terug tot voor den vorst.
Bij Palémbon sloeg de vorst een kleinen zijweg in die naar
het zuiden leidde, en kwam in het dorp Kalimas. Daar
rustte hij wat ten huize van Toemenggoeng WlnjâNësasâ, en
vroeg om wat eten. Het overschot ervan gaf hij aan zijn
volgelingen. Daarop vroeg Z. Hoogheid: //ATMaPOESpaKä en
,/ATMäDiTiaDä! zouden er wel zijn, die mij herkennen op mijn
»togtV ?
Beiden antwoordden : //waarschijnlijk velen. (Men zal u herz/kennen) aan uw paard, dat geleid wordt en aan uw staatsie//piek. Als het u behaagt, stellen wij u voor dat paard hier
//maar achter te laten."
Doch Z. Hoogheid stond dat niet toe. Nadat de ordonnansen met eten gedaan hadden, ging de vorst (weer) op reis.
Een zoon van Toemenggoeng WiuJaNeGaiiâ ging mee, daar hij
vroeger in de kraton als Mantri gediend had, maar hij had
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toen op de wacht een fout begaan, en was daarom met afzetting gestraft. Het was nu zijn voornemen om zijn diensten
(weer) aan te bieden. Maar toen de vorst bij het dorp Djimloeng bemerkte, dat de zoon van Toemènggoeng WraiâN&Aftâ'
hem volgde, zei de vorst : //genoeg, jonge man ! keer terug en
//volg mij niet ! pas maar op uw huis, daar uw vader al meê//gaat.'
Hij ging daarop terug, keerde te Klàtèn aan, en gaf aan
Kjai Toemènggoeng MANGOEN NeGaRa te Klaten kennis, dat Z.
H. de Soesoehoenan naar Mâgiri ging met vijf man bij zichKjai Toemènggoeng MANGOEX Nëöaaa ging toen haastig naar het
fort, en gaf den Kommandant SAGëuMAN berigt van 't geen
de zoon van WlEjaweaaßa hem verteld had. De Kommandant schrikte en (zei) met den vinger op hem wijzende: '//jij,
"MANGOEN NëGâuâ! jij bent een aartsleugenaar." Waarop deze
antwoordde: //en toch, Mijnheer! heeft iemand mij dat verteld.
//Welnu, Mijnheer kan hem zelf vragen."
Daarop vroeg de Kommandant aan den zoon van WmâNëeâEâ : //is het waar, dat Zijn Hoogheid naar Mâgiri gegaan is"?
Deze antwoordde: //ja, Mijnheer! ik weet het zeker, want
"ik zelf ben met hem tot het dorp Bjimboeng meegegaan en
//daar gelastte hij mij terug te keeren. Hij had maar vijf man
//bij zich: mijn vader en vier van zijn ordonnansen."
De Kommandant schreef nu brieven aan den Commissaris van
SoerâJcartâ en Resident VAN NES te Jogi/à, en nadat hij die
geschreven had, gelastte hij twee oppassers die met allen spoed
te bezorgen.
Toen Zijn Hoogheid bij het dorp Tankisan gekomen was,
liet hij zijn volgelingen twee aan twee gaan : achter hem moesten
Maden ATMâpoEspâsâ en Baden ATMäraiiäDä rijden, en wel
op eenigen afstand, en als er iemand vroeg (wie daar aankwam),
moesten zij zeggen dat het Raden Mas Riß SoERjâ ATMâarâ,
een zoon van MANKOEBOEMI , was, die als Ondermajor en chef
van de ordonnansen over alle inwoners in de Jcraton bevel voert.
En als men vroeg waar zij heen gingen, moesten zij zeggen,
XXIV
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dat de Somekomtm van Soerâkirtâ hen gezonden had om een
paard aan Baden Bijà WmâKOEsoEMâ van Mâgiri te brengen,
daar hij naar Soerâkartà was opgeroepen. Ejai Toemënggoeng
WiiuâNëGâua en Raden knikmatek
moesten vóór den vorst
gaan en het paard aan de teugels leiden, en Beulen ATMUsoEpâuâ moest bij den vorst in 't midden blijven.
Terwijl zij voortgingen, zei Baden ÂTMâsoEpâsrâ: //wat is
//dit toch voor een (vreemde) optogt zonder regel of orde! Als
//de menschen onze bagage zien, zullen zij ons houden voor
//lieden, die verhuizen; als zij het paard aan de teugels zien
//leiden, gelijken wij wel op kooplieden, die naar / o m g a a n ;
//en als zij onze keurige kleeding en wapens zien, zullen zij
//ons houden voor krijgslieden, die op een expeditie willen
//gaan, maar geen soldaten hebben, zoodat wij wel wat hebben
//van officieren, die van garnizoen veranderen. Hier voor ons
//ligt de benteng van Kalascmj hoe nu, als de wacht ons ondervraagt. Zoo ik zeg, dat wij kooplieden zijn, dan hebben
//wij geen pas, en zoo ik zeg, dat wij door den Soesoehoenan
//zijn uitgezonden, dan hebben wij geen brief. Wat zal ik
//voorgeven"?
Zijn Hoogheid antwoordde: //als men u ondervraagt, moet
//gij maar antwoorden wat ik u zoo even gezegd heb. Zoo
//men u wil aanhouden, moet gij het niet toestaan, en niet
//van 't paard stijgen."
Baden ÀTimsoKi'âxâ zei daarop : //het zou al heel verkeerd
//zijn daar aangehouden te worden; maar zou het niet beter
//zijn terug te keeren"? '
Waarop de vorst antwoordde: //wel wat heb je veel te prakten! Ben ik dan een klein kind, dat gij mij maar steeds
//bang maakt"?
Toen zij ten oosten van Kalasan gekomen waren, en de
Hollandsche soldaten, die daar op wacht stonden, zagen, dat
er menschen op den weg waren, die goed gekleed waren, en
een paard, dat zij leidden, bij zich hadden, liepen zij op hen
af om met hun zevenen hen te verhinderen verder te gaan.
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De vorst zette zijn paard dadelijk in galop, en Raden ATMIsoEPâirâ vroeg: //hoe nu? als zij ons aanhouden"?
De Soesoehoenan antwoordde : //nu ja, laat ze u dan aanhou//den ! als zij u in ernst aanhouden, geef hun dan maar geld !
//genoeg daarvan" !
De Hollandsche wacht riep, en schreeuwde : //wie is het
//die daarheen gaat? Houdt op! de Kommandant laat u
//roepen."
Raden AïiiâwiiiaGâ en Toemènggoeng WiRjasrëGajia volgden
den Soesoehoenan in galop, maar Raden ÂTMasoEPaNâ bleef
staan. Op de vraag van den Hollander, wie daar zoo even
voorbijgegaan was, antwoordde hij : //dat was mijn chef, de
i/Loerah van de ordonnansen."
Toen hij verder vroeg, hoe hij heette en wat hij doen wilde,
antwoordde hij: //hij heet Raden Mas SoEiuaATMaDja; de
'/Soesoehoenan heeft hem naar Mâgwi gezonden om Raden Riß
//WntâKOEsoEMâ een paard te geven, daar hij naar Soerâhartâ
//ontboden is."
De Hollander vroeg daarop: //waar is uw pas"?
Raden ATiiâsoEPaNâ antwoordde : //wel, een pas ? zie je dan
//mijn vergulden degen niet? en is hier dan nog geen zende//ling van den vorst met een pas gekomen"?
Toen do Hollander nu zei : //de Kommandant laat u roepen,"
voegde Raden AmviasoEPaNa hem toe : //ik wil mij niet laten
//roepen, want ik reis met spoed. Houd op, en keer terug
/'naar de bentengi daar heb je vijf realen"!
Raden AïMasoEPaNa reed daarop in galop verder den Soesoehoenan achter na. Toen Raden ÂTaiâpoESPaKa en Raden
AïMaDiiiaDâ, die achter den Soesoehoenan reden, voor de
benteng kwamen, en de Kommandant hen vroeg, wie zij waren,
en waar zij heen gingen, antwoordden zij : //wij zijn ingezete//nen van Soeràhartâ, eil willen een bloedverwant van ons be//zoeken, die ten westen van hier woont."
Daarop vroeg hij: //weet gij ook, wie voor u voorbij ge//reden is"?
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//Neen," was het antwoord //ik weet niet, wie hier voorbij//gegaan is."
De Hollander zei weder: //naar zijn zeggen was het een af//gezant van den Soesoehoenan van Soerâkartâ."
"Waarop Raden ATMac-maDa antwoordde : //gij weet het dus
//wel, ik weet het niet."
Hij reed toen verder. De Soesoehoenan wachtte hen af te
Kali lening. Toen zij daar allen bijeen waren, trokken zij
verder.
Daar Commissaris NAHUIJS zich ongerust maakte, zond hij
om elf uur andermaal iemand naar de hraton, om te vernemen
hoe het met den Soesoehoenan was ; en toen die persoon in den
hraton kwam en de wachthebbenden daarnaar vroeg, antwoordden zij, dat de Soesoehoenan nog sliep. Daarop zond de Commissaris een boodschap naar Panembahan BODMINST», Pangeran
Adipati PoEiioEBâjâ, Pangeran Adipati NGABÈHI, Pangeran
Adipati NGABÈHI , Pangeran Adipati KOESOEMS JOEDa, Pangeran
ÀDixeGaiiâ, Pangeran Arjâ MATARAM, Raden Adipati SâssâDiNiNGiiAT en Pangeran Adipati PAKOENeGaKa, waarbij hij
hun verzocht om des namiddags om vier uur in het Besidentiehuis te komen dineren.
Toen de Soesoehoenan op de pasar van Mâgiri kwam, en drie
personen ontmoette, die eerbiedig neêrhurkten, kreeg hij een
schrik, en vroeg: //kent gij mij, dat gij zoo op de hurken
gaat zitten"?
Zij antwoordden: //ja Heer! uw dienaren kennen u wel, u
//is Zijn Hoogheid, de Soesoehoenan."
Op de vraag van den vorst, wiens bedienden zij waren, antwoordden zij : //wij zijn bedienden van uw Hoogheids dienaar
Raden Arjâ WiiÛKOESoEMâ."
Daarop zei hij tot hen: //gij moet er niet met anderen over
//spreken, dat ik hier ben! roept uw Heer maar hier"!
De drie personen haastten zich het aan hun Heer te zeggen,
en Raden Arjâ WiK/iKOESoEMa ging met spoed naar hem toe.
Toen de Soesoehoenan te Mâgiri was aangekomen, steeg hij

137
van

't paard,

leidde liet zélf aan den teugel, en klom (de

trap) op naar de begraafplaats van Sultan AGOENG.

M e t lang

daarna kwam hij weer beneden, en liet de djimats (of grafbewakers)

gewoonlijk

ATMâwiEâGâ roepen.

djoeroekoentjï's

genaamd,

door

Raden

Daarop ging hij zich baden op het erf

van een djimat van Boggâ, Kjai

BALAK.

Toen Baden Arjâ "Wmâ KOESOEMI kwam, ging hij naar
Raden ATMâsoEpâxâ t o e , en vroeg hem fluisterende: //wat?
//is Z. H de SoesoeJwenan hier zonder gevolg van Hollandsche
//huzaren" ?
Raden ÀTMasoEPaNa antwoordde : //Z. H. de SoesoeJwenan is
/'hier incognito, en heeft den naam van Raden Arjâ SoEiuâ//ATjttDjä aangenomen, doch gij moogt het maar weten ; houd
//het voor u zelven !"
Waarop Raden Arjâ WnutKOEsoEMa zei : //och Oom ik kan hier
//niet met een oog knippen, of de kommandant schrijft het op."
Eensklaps kwam de SoesoeJwenan van het baden en vroeg:
//zijt gij welvarend, Bei"?
WiEaKOEsoEMa antwoordde:
//zond."

//door ITw zegen ben ik ge-

(De SoesoeJwenan zei daarop:) //broer! ik ben van huis gec/gaan met het voornemen om op de graven te bidden."
Daarna ging de Yorst naar de Soerambi (of 't voorportaal) van
de Mèsdjïd om zich te Meeden en zich van zijn ster te voorzien.
tan,
had,

Kort daarop kwam Ejai D J I M A T BALAK met een bord Jcèen een bord met vleesch.
en zij naast

elkander

Toen hij het gezelschap gegroet
waren

gaan zitten, vroeg hij :

//mijn kleinzoon! wat edelman zij t gij"?
De SoesoeJwenan antwoordde : //ik ben vaii SoerâJeartâ, groot//vader! een zooïi van Rangerait

MANKOEBOEMI."

Kjai BALAK zei: //Uw grootmoeder (d.i. mijn vrouw) heeft
//een

weinig

/'gekocht.
De

Jcëtan voor u ; zij heeft het na uw komst alhier

Hier bied ik het U aan, mijn kleinzoon"!

SoesoeJwenan at van het

eten,

en gaf h e t . nadat hij

er een handvol van gegeten had, aan zijn volgelingen.

Toen
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daarop de Djimats kwamen, en een Sèmbah voor hern maakten,
vroeg hij : //he ! waarom maakt gij een Sembah ? wie ben ik
//dan"?
De Djimats antwoordden : //zijn Hoogheid de Boesoehoenm"
De Soesoehoenan zei daarop: //gij moet mij niet met een
n Sembah vereeren; weet dat ik hier incognito ben."
Na dit gesprek klom de Soesoehoenan (de trap) op naar de
graven, kuste die (alle), zelfs ook de graven van (het hof van)
Jogyâ, en brandde bij allen wierook. Nadat hij dit gedaan
had, gelastte hij den Djimats (in het gebouw) op het graf van
Sultan AGOENG te gaan slapen. Hij zelf lei zich te slapen aan
den voet van den pot met water (voor de biddenden bestemd),
ten noorden van de loods op het graf van Sultan AGOENG.
94.

Maatregelen te Soerakartà genomen om den Soesoehoenan op te
zoeken.

Terwijl de beide commissarissen met de genoodigden aan tafel
zaten vroeg een van de commissarissen aan Panembahan BOEMINaïâ : //waar is de Soesoehoenan.
Het antwoord van den Panembahan was : //Zijn Hoogheid is
//in de kraton."
Daarop fluisterde de Commissaris Luitenant NOLTEN iets in,
en gelastte hem in de kraion te gaan en kennis te geven, dat
de Commissaris den Soesoehoenan bezoeken wilde, en als hij
nog sliep, moest men hem wakker maken. De Heer NOLTEN
ging spoedig heen, en ontmoette in de Srimenganti poort Njai
Toemenggoeng SëTjâ Nail. Hij deelde haar mede, dat de Commissaris komen zou, en als de Soesoehoenan nog sliep, moest
men hem wakker maken.
Njai Toemenggoeng antwoordde: //Zijn hoogheid slaapt den
//ganschen dag tot nu toe, en ik durf hem niet wakker te
//maken."
De Heer NOLTEN keerde daarop naar 't Eesidentiehuis terug,
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en fluisterde den Commissaris in 't oor, dat de SoesoeJwenan
nog niet opgestaan was. Toen het diner op dien avond om
zeven uur afgeloopen was, namen de Panembahan en de anderen afscheid om naar huis te gaan.
Terwijl de Commissarissen nog met elkander zaten te praten
over den SoesoeJwenan, kwam er 's avonds om 10 uur een brief
van den Kommandant van Kuiten, inhoudende het berigt, dat
de SoesoeJwenan naar Magiri gegaan was, vergezeld van niet
meer dan vijf personen. Nadat zij den brief gelezen hadden,
verzochten zij Patiembahan BoEMls&ra, Goesti Pangeran Adipati
POEEOEBÏM, Pangeran Adipati NGABÈHI, Pangeran Adipati
MASxoENëeâEâ en Raden Adipati SASEaNeGâsâ (in 't Residentiehuis) te komen. Toen zij kort daarna kwamen, deelde de
Commissaris aan den Panembahan mede, dat hij een brief van
den Kommandant van Klatèn ontvangen had met het berigt,
dat de SoesoeJwenan naar Magiri gegaan was met een gevolg
van niet meer dan vijf personen. De Panembahan en de anderen waren ten hoogste verwonderd , en kwamen overeen om
zich van de waarheid van dat berigt te overtuigen en in de
Jcraton te gaan. Bij de Kamandoengan poort werden alle Pangeran* verzocht daar te komen, en toen zij bijeen waren, gingen zij m de Jcraton, en inderdaad: de SoesoeJwenan was niet
111 de Jcraton. Zij besloten daarom hem na te zetten. Commissaris NAHUIJS zou zelf gaan, vergezeld van vijf Pangerans-:
Pangeran B A I L E E , Pangeran PaiNGöalija, Pangeran SOEEjâimâïâ, Pangeran SâNïâxoESOEMâ, en Pangeran Pandji SOEEJININGBAT, benevens een van de twee Bo&paûs vaü de KaparaJe,
Kaden Toemenggoeng DjâiaMNiNGEAT, met al zijn Mantri s, te
zamen 200 mau. Ook gingen er troepen van MANKOBNëGaEa mede, namelijk 80 huzaren en lansiers onder Majoor Pangeran SomjâMATAKAM en de Kapiteins Kaden Arjâ SoBBjaDliïlNGEAT en
Kaden Arjâ SoEEjâmiEDjâjâ, benevens 300 man infanterie
onder Majoor Pangeran SOEBJIDININGEAT.
Maandag morgen om negen uur waren allen marschvaardig,
en ging Commissaris NAHUIJS met al zijn gevolg op reis.
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Luitenant TStotXsà met 60 Hollandsclie huzaren en Baden,
Toemènggoeng DjâiaraNiNGUAT met 100 man maakten de voorhoede uit, en kregen in last om den SoesoeJwenau op te zoeken.
Pangeran Majoor SoEBJaMNGiiAT van MANKOENe&aßa met zijn
manschappen legerde zich in het dorp Fidji tegelijk met 100
flankeurs. Commissaris NAHUIJS zou naar Kalimas gaan. "De
andere Prinsen bleven allen in de hraton de wacht houden en
Baden Adipati SâsKaDiNiNGEAT bivakkeerde met al zijn Roepaus op de aloen-aloen. Al de pradjoerits van den Soesoehoenan
waren ook bijeen, en stonden op hun post.
95.

Verblijf van den Soesoehoenan te
Mâgiri, en vertrek naar Pamantjingan. Maatregelen van den
Eesident van Jogyâ om den Soesoehoenan op te zoeken.

Nadat de Soesoehoenan te Mâgiri geslapen had, stond hij
om vier uur op. Op zijn vraag aan Raden AïMasoEPaNâ,
of hij iets gedroomd had, antwoordde deze ontkennend. De
Soesoehoenan gelastte hem daarop, alle Djimats, die nog sliepen ,
wakker te maken, en Baden ATMasoEPaNa voldeed spoedig aan
dat bevel. Allen stonden op, en kwamen bij den Soesoehoenan.
Op zijn vraag, wie van hen iets gedroomd had, antwoordden
zij dat geen van hen gedroomd had. Maar eindelijk zei
Baden ATMasoEPaNa: //ik heb gedroomd, dat uw vader de
//overledene Soesoehoenan, mij verscheen en mij vroeg om
iihelor- en tó-a-groente. Ik ging toen die groente zoeken,
//vond ze en deed ze in een peperhuis. Ik wilde ze aan uw
//vader aanbieden, maar hij was al naar de hraton teruggekeerd.
//Ik gaf toen de groente over aan Njai Toemênggoeng, en
//toen werd ik in eens wakker."
Daarop vertelde Raden ATMasoEPaNa: //ik heb gedroomd, dat
//ik allerlei bergen aan een ijzerdraad te zamengesnoerd had,
dat ik dien ijzerdraad boven op het hoofd, droeg, maar dat de
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//draad brak en de bergen uiteenvielen. Ik zamelde ze toen
//bijeen, maar voordat ik dat gedaan had kwam er eensklaps
//een Hollander. Ik vervolgde hem, maar kreeg toen een
//schrik, en tot nu toe beef ik er nog van."
Maden ÂTMâwiEâaâ zei daarop: //natuurlijk, je bent er aan
//gewoon! te Kalasan ben je ook door een Hollander aange//houden."
Nu zei de SoesoeJwenan: //ik heb gedroomd, dat ik vele
//vrouwen zag, die naar mij keken, maar hoe zij er een voor
//een uitzagen, heb ik nog niet gezien."
Waarop RadmA'm.âsonsma,
volgen liet: //misschien waren
//het wel uw grootmoeders, die hier begraven zijn."
Na dit gesprek ging de SoesoeJwenan bidden om 't geen hij
verlangde, en na het gebed vroeg hij aan de JDjimats, hoe
ver Pamantjingan van daar lag.
Een van de Djimats antwoordde: //het is een halve dagreis
//(tot 's middags 12 uur)."
Waarop Raden AïMâsoEPaNâ hem toesnauwde, terwijl hij
met den vinger naar hem wees : //wat een leugen, die je daar
//zegt, Bjimat! Te paard reizende is Pamantjingan wel een
//dag van hier."
Nadat zij een poos met elkander gestreden hadden, zei de
SoesoeJwenan: //WnuKOEsoEMa ! gij moet paarden in gereedheid
/'brengen, mogelijk raken de paarden van de ordonnansen uit//geput."
Maar Raden ÀTMasoEKbrâ voegde er bij : //neen, Raden
»Rijâ! dat is niet noodig; ik zou er toch niet op willen rij/'den, want het zou niet goed zijn in de gevolgen. Ik heb
//nooit een eigen paard gekocht, en heb altijd maar op een
//paard gereden, dat Uw Hoogheid mij gegeven had. Het
//paard, waar ik nu op rijd, is mijn eigendom niet."
De Vorst zei verder : //WinaKOEsoEMâ ! gij moet met mij
//meegaan en drie Djimats medenemen."
In dien morgen bestrooide de Vorst al de grafsteden met
bloemen, en kuste ze allen. Maar toen hij de grafstede van
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Tan Soenan BAGOES (zijn grootvader) wilde kussen, waren er
boven de poort (of boog) getto's,

die zeer druk vochten en el-

kander beten, en de kleinste werd zoo erg gebeten, dat liij
bijna werd ingeslikt,

Op de vraag van den Soesoe/wenan, waar

dat een voorteeken van was, antwoordde Baden ÀTMâsoEPaNa:
*Uw Hoogheid moet

niet aan allerlei voorteekens

denken!

*Laat ons maar weer (naar SoerâJcartà) terugkeeren, en niet
Pilaar Pamantjingan

gaan.

Het is al te ver.

Niet lang daarna kwam de Vorst buiten, en gaf 50 realen
ten geschenke om daarvoor na zijn vertrek aan allen, die te
Mâgiri

geslapen hadden, een maaltijd te verstrekken.

Toen vertrok hij om naar T amant/ing cm te gaan.
hij

een

eindje

ver gereden h a d ,

Nadat

viel het rijpaard van den

"Vorst bijna neer van vermoeidheid.

Hij reed nu verder op

het paard, dat geleid werd, en gaf zijn rijpaard aan Raden
Arjâ

WiuâKOESOEiiâ.

Nadat Resident
de Kommandant

VAN N E S den brief gekregen h a d , waarin

van Klaten kennis gaf, dat Z. H. de Soesoe-

lioenan van SoerâJcartà naar Mâgiri

vertrokken was met vijf

personen in zijn gevolg, overlegde hij met Kolonel SOLLE WIJN
en kwamen zij overeen om den Yorst naar Mâgiri te volgen.
Hij gaf aanstonds order aan 60 Hollandsche huzaren om zich
gereed te maken , en toen de 60 huzaren marschvaardig waren,
vertrokken Resident VAN N E S en Kolonel SOLLEWIJN.

De Heer

VAN DEN BERG ging met hen mede.
Toen zij bij de benteng van Mâgiri gekomen waren, werd
er spoedig iemand uitgezonden (naar ' t huis van Raden

Rijâ

WmâKOEsoEjiâ), doch hij vond hem niet te huis en bragt den
Kolonel de tijding, dat WiRaKOESoEMa niet te huis was.

He

Kolonel werd daarop verstoord, en gaf last om alle mannen
in het huis van WiiiaKOEsoEMa gevangen te nemen.

Toen dit

geschied was, werden zij in de benteng gebragt.
De Resident eu Kolonel beklommen de trappen naar de begraafplaats , en vroegen
-yan Soerâkartâ daar was.

aan de Bjimats,

of de Soesoehoman

Deze antwoordden, dat Zijn Hoog-
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heid er niet was, maar dat daar den vorigen nacht een maß
van hooge geboorte, met name Raden Arjâ SoEiuâ ADiiawa
geweest was, die zoo even in den morgen vertrokken was naar
Pamantjingan. De Kolonel en de Resident' met hun militair
geleide gingen hem toen achterna naar Pamantjingan.
96.

De SoesoeJwenan komt te Pamantjingan , vertrekt naar 't zuiderzeestrand en gaat daar slapen.
Hij wordt door den Eesident
van Jogjakarta gevonden en medegevoerd, eerst naar Krèbet, en
van daar na Dânâlâjâ. Bezoek
te Pasargede.

Maandag des namiddags om 3 uur kwam de SoesoeJwenan
te Pamantjingan. Raden ÀTsiâwiiiaGa kocht wat rijst, vleescli
en gras, en bragt pisangstammen. bijeen om er een vlot van
te maken. Niet lang daarna hadden zij pisangstammen verzameld , en werd er een vlot van gemaakt. Toen het klaar was,
ging de SoesoeJwenan er op staan, (stak de rivier over), en
wierp een stel kleêren in de zee. De Soesoelioenan raakte
daarbij zijn karwats kwijt, daar zij door een golf werd weggevoerd. Hij klom van het vlot (op den wal) en zag toen
de parang Iritis (rots waaruit water druipt), de parang loedang
(rots waaruit warm water komt) en de zuidelijke parang koesoemâ, want er zijn twee dergelijke parang Jcoesoemas, een
zuidelijke en een noordelijke. De eerste ligt op het strand,
maar lag vroeger in zee, nu liggen zij beide op het strand.
Raden ATMasoEPaNa zei : //waar wenseht Uw Hoogheid te
//slapen ?"
De Vorst antwoordde: //ik wil hier maar slapen, digt bij
//het water."
//Neen," zei Raden ÀTStâsoEpâNa, //hier moet Uw Hoog/'heid niet slapen, want vroeger, toen Uw dienaar nog een
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//Meine jongen was, lag deze plaats in de zee. Het is beter
//(te slapen) bij de noordelijke p arang koesoemâ, die van vroeger
//af op 't strand lag."
De SoesoeJwenan volgde zijn raad, en ging naar de noordelijke parang. Daar komende maakte de Raden de plaats waar
de Yorst slapen zou, schoon. Maandag avond omstreeks acht
uur ging de SoesoeJwenan slapen, en legden zich al zijn volgelingen ook te slapen; alleen Baden ATMasoEPaNa sliep niet,
hij zat met de "Vorstelijke piek Kjai KänäweLANG in de handen aan het voeteneind van den Yorst. Wij verhalen niet
van de schoonheden van het strand, terwijl het juist volle
maan was. De Djimats, die te voet gegaan waren, kwamen
intusschen aan. Ook kwamen er vijf àoiysbekels om den
Vorst eten aan te bieden, maar de SoesoeJwenan sliep toen al.
Omstreeks tien uur kwamen Resident VAN NES en Kolonel
SOLLEWIJN met hun militair gevolg te Pamantjingan om naar
den SoesoeJwenan te zoeken. Toen zij kort daarop menschen
zagen slapen, naderden zij hen, en lieten de huzaren op een
afstand; alleen de Officieren volgden hen met den Heer VAN
DEN BERG. Zij stegen van hun paarden, en zochten naar den
Soesoehoenan. Het trof juist, dat zij Raden ATMaPOEspäKa
wakker maakten ; deze stond op, maar ging toen weer liggen.
Raden AïMasoEPaNâ had den Resident al een poosje zien
aankomen, en wekte den SoesoeJwenan, maar deze wilde niet
wakker worden, zoodat Raden ATMasoEpâNa, den Resident
toeriep: //Mijnheer! hier is zijn Hoogheid."
De Resident en de Kolonel gingen nu naar hem toe, knielden voor hem, en zeiden : //Mijnheer de Soenan ! wij , Resident
//van Jogyâ en Kolonel SOI/LEWIJN komen Uw Hoogheid af//halen."
De SoesoeJwenan werd verschrikt wakker, ging opstaan, stak
zijn kris (vol verontwaardiging) op zij, zette de handen in de
zijden, en zei: //wel die onbeschofte Hollanders, dat zij mij
'/uit den slaap durven wakker maken!"
Daarop verwijderden de Resident en de Kolonel zich op een
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afstand.

De vier ordonnansen met Raden

"WiiiâKOEsoEMa en

WiRjaNëGana gingen voor den Vorst staan, inwendig op alles
bedacht,

terwijl

de Djimats

en àsypç&bekêls naar alle kanten

wegvlogen.
De

Heer

VAN DEN BERG naderde nu

den Vorst, en zei.

tot hem vriendelijk : //Uw Hoogheid gelieve het mij niet ten
"kwade te duiden !

Daar is Resident VAN N'ES en Uw vriend

i/Kolonel SOLLE W I J N , die U op last van Uw Yader, Commissar is
" N A H U I J S , komen afhalen.

Uw Hoogheids bloedverwanten zijn

«zeer ongerust, en zenden naar alle kanten menschen uit om
//U te zoeken."
Toen de Yorst

de woorden van den Heer VAN DEN BERG

hoorde, bedaarde zijn toorn.

De Resident en de Kolonel kwa-

men nu weer bij hem en groetten hem.
dent :

Daarop zei de Resi-

//Uw Yader, Commissaris N A H U I J S en Commissaris M E R -

//KUS verzoeken U naar Soerâlcartâ terug te keeren, en zoo
// Uw Hoogheid

niet naar Soerâkartâ wil terugkeeren, is het

"ook goed, dat hij naar Jogyâ teruggaat, want bejden zijn
//dat Uw Hoogheids eigen hoofdplaatsen."
De

Soesoehoenan antwoordde : //goed,

Vader ! ik zal naar

// Soerâkartâ terugkeeren. ' '
De Resident, bood hem een ftesch jenever aan, en de Yorst
nam die aan.
er uit.

Hij zette

Daarop zei hij :

de flesch aan de lippen, en dronk
//Yader ! ik wil morgen vroeg maar

//terugkeeren, en eerst aan mijn verlangen om hier (van nacht)
//te slapen voldoen."
De Resident

zei daarop : //als

't U

behaagt,

verzoek ik

" U medelijden te hebben met de Hollandsche huzaren, want
"de Hollanders kunnen den wind, die hier waait, niet uit"staan.

Laat ons, als ' t U behaagt, nu maar van hier ver-

trekken."
De Yorst

antwoordde:

"goed. Yader! ik zal nu van hier

"vertrekken, en verzoek mijn rijpaard."
Hij steeg te paard, allen vertrokken. Bij de benteng te
Krèbet verzocht de Resident zeer beleefd eerst wat in die benxxiv.
6*

146
leng op te houden om wat uit te rusten. Terwijl zij daar
uitrustten, ging de Soesoehoenan op liet plein op den amhm
liggen, bewaakt door vier huzaren, zeggende : r/Raden AïMa//soEPaNa! gij moet aan mijn hoofdeinde gaan staan, anders
//zullen zij zoo meteen nog met hun voeten aan mijn hoofd
//raken."
Raden ATMasOEpâîïâ plaatste zich toen aan het hoofdeinde
van den Vorst, met de piek Kjai KaRawëLANG in de handen.
Met lang daarna kwam het Hoofd van de lenteng, en bood
den Vorst een katoenen sprei en een kussen aan. De Yorst
nam die in gebruik, en zond Raden Rijà WlEaKOESOEMa om
4 uur ('s morgens) naar Pasargede om aan den Djoeroelcoentfi
(of bewaker), met name Mas KOEDOES, kennis te geven, dat
Z. H. de Soesoehoenan den volgenden morgen de graven op
Rasargede zou komen bezoeken. Raden Rijà WiaaKOESOEMa
reed spoedig in galop weg.
Dingsdag morgen om 7 uur vertrokken zij van de benteng
van Krebet. Zij hielden rust in de lenteng van Dânâlâjâ.
Toen de Soesoehoenan zei : //Yader ! ik .verlang dadelijk naar
vSoerâkartâ terug te keeren", antwoordde de Resident: //zoo
//met een, Soenan! ik wacht nog een brief van Uw Yader
//Commissaris N A H Ü I J S , daar deze gelast heeft, dat Uw
//Hoogheid verzocht werd, eerst te blijven op de plaats, waar
//ik U aantrof om Uw Yader, Commissaris NAHUIJS , die U
//zal komen afhalen, af te wachten. Ik heb hem al berigt
//(van onze ontmoeting) gezonden, maar nog geen antwoord
//ontvangen."
De Resident schreef toen andermaal een brief, en droeg een
huzaar de taak op om dien in galop te bezorgen. Daarop
zei de Soesoehoenan : "Raden AïMasoEPaNa ! Keer maar eerst
//naar huis terug, en zeg aan mijn jongste gemalin, dat ik
//van daag niet kan terugkeeren omdat de Resident van Jogyà
//mij aanhoudt. Gij moet ATMamitâDÛ medenemen, maar
//niet weer terugkeeren."
Raden AïMasOBPaNa smeekte dringend terug te mogen
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keeren, en verzocht het tot drie malen toe ; maar de Vorst stond
het hem niet t o e , en zei: //'t is niet noodig, dat gij heen en
//weer trekt.

Gij zijt al bejaard en ik heb medelijden met

//11.

kom ik waarschijnlijk te huis, maar gij moet

Morgen

//wat spoedig reizen, opdat SOEDJLNAH niet al te zeer naar
//mij verlangt; want ik heb haar beloofd, dat ik van daag
//te huis zou komen."
Raden ÀTMasoEPaNi en Raden ATMaDlEaDa renden in galop
weg.

Bij het dorp TanJcisan troffen zij Raden Toeménggoeng

DjäjaDiNiNGEAT
daarop zei Raden

aan.
Mas

Zij

omhelsden elkander weenende, en

Toeménggoeng : //zijt gij

welvarende,

//mijn oudere broers?"
/ / J a , " was hun antwoord, //wij zijn welvarende."
Toen hij daarna vroeg, waar hun Vorst, de SoesoeJioenan
was,

antwoordden zij: //die is op ' t oogenblik te

//waar hij door den Resident

D'mâlâjâ,

van Jogyci aangehouden wordt.

//Waar gaat gij heen, Raden Toeménggoeng? hoe is het op de
//hoofdplaats {Soeraharta)""?
Raden Mas Toeménggoeng antwoordde : //na uw vertrek was de
//hoofdplaats in rep en roer.

Als die zaak niet goed ten einde

//gebragt wordt, zal zij waarschijnlijk heel wat te doen geven.
//Ik ben er op uitgezonden om den Soesoehoenan te zoeken.
ntenant

Lui-

NOLTEN is met zijn huzaren naar Goenoeng hidoel ge-

//gaan, en Commissaris JNTAIIUIJS is te Kaükoening

gebleven."

Daarop nam Raden ÂTMasoEPaNâ afscheid van hem en galoppeerde verder.
Malindjon

Toen het paard van Raden ÀTMADinâDa bij

neerviel, vroeg hij een ander paard tot aan Kleden.

H e t duurde echter een tijd, voordat hij er een kreeg, zoodat
Raden ÂTJiâsoEPaNa maar vooruit reed.
Intusschen bleef de SoesoeJioenan te Dânâlâjâ
zijn terugkeer vorderen.

voortdurend

//Het is immers niet noodig" zei hij,

//no. g op den Commissaris te wachten."
Maar Resident VAN N E S antwoordde : //wat ik U beleefd verwek, moet geschieden,
g'
//zoek,
't Is beter de komst van Uw vader
'/aftewachten."
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Waarop de Soesoehoenan zei: //goed, ik zal Uw wil doen,
//maar nu wil ik naar de graven van Pasargede

gaan om de

//graven van mijn voorouders met bloemen te bestrooijen. '
De Resident antwoordde : //zooals U verlangt ; dock van nar/middag om 4 uur d a n , omdat ik iemand naar Jogyâ gezon//den heb om een witte broek te halen."
De Soesoehoenan zond toen iemand naar Pasargede om kennis
te geven, dat hij daar (in den namiddag) komen zou.

Hij

zond daarvoor Baden ÂTMÎboEsKkâ, die de boodschap aan den
Djoeroehoentji

Mas

KOEDOES

overbragt,

terwijl Raden

Ârjà

"WinaKOEsoEMa daar juist ook was. Deze zei hem waarschuwend :
»Raden ÀTMâpoESKud ! een ongeluk heeft mij getroffen, daar
//alle mannelijke leden van mijn gezin te Mâgiri in de beuteng
//in arrest gezet zijn."
Nadat Raden

ATiiâpoESPaKâ afscheid, genomen had, keerde

hij naar Mnâlâjâ

terug.

Bij den Yorst komende, deelde Inj

hem de waarschuwende woorden van Raden Ârjâ "WniaKOEsoEiiä mede.
Toen Commissaris N A H U I J S , die met al de Prinsen te Kalimas vertoefde daar een brief van Resident VAN N E S kreeg
met het berigt, dat de Soesoehoenan al te Bânâlàjâ

was gaf

hij dadelijk order om te vertrekken, en toen allen reisvaardig
w-aren, gingen zij op weg.
's Namiddags

om 4 uur

graven van Pasargede,
Kolonel

vertrok de Soesoehoenan naar de

te gelijk met Resident Y AN N E S , den

en de andere Heeren.

Bij de graven van

Pasargede

komende, trad hij dadelijk naar binnen, bestrooide de graven
met bloemen,

en kuste ze.

een bad nemen.

Daarop buitenkomende ging hij

De Resident bleef met zijn gevolg zoolang

in de paseban voor de begraafplaats. Kort daarna kwam Raden
Mas

Toemènggoeng DjajaMNiNGBAT,

vroeff,

waar

de

Soesoehoenan was.

die na beleefde groeten
Resident Y AN N E S aat-

woordde: //Zijn Hoogheid neemt een bad."
Raden

Mas

Toemènggoeng trad nu binnen naar de

waar de Soesoehoenan zich bevond.

plaats,

Toen deze juist met baden
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gedaan had, en hoorde, dat Raden Mas Toemenggoeng gekomen was, zei hij tot hem: //wel Oom! hoe gaat het? Hoe
//komt het, dat Oom zelf mij hierheen volgt?
Terwijl Raden Mas Toemenggoeng al Aveenende druk met den
Vorst praatte, kwam Commissaris NAHÜIJS. Hij groette Resident VAN NES en vroeg naar den Soesoelwenan. Resident
VAN NES antwoordde, dat de Vorst een bad nam. Toen kort
daarop de Soesoelwenan buitenkwam, liep Commissaris NAHUUS
naar hem toe, en omhelsde hem weenende. De Pangerans
omhelsden hem ook, en weenden. Daarna keerden allen weer
naar de benteng van Dânâlâjâ terug, en hadden daar een groot
diner.
97.

De Soesoelwenan zend iemand
naar Soerâkartâ om berigt van
hem te geven. Onderzoek van
Commissaris MEKKITS te Soe-

ràîcartâ en van Commissaris
NAHUIJS te Bânâlâjâ.
Toen Raden AïMasoEPaNa te Soerâkartâ gekomen was, <nnç
hij aanstonds naar de liraton, en kwam bij Panembahan BOEMixaTa. Deze vroeg hem, waar de Soesoelwenan was. Raden
ÂTiiâsoEPaNâ antwoordde : //De Soesoelwenan is nog in de ben"tsng van Dâuâlâjâ, omdat de Resident van Joggà hem daar
//aanhoudt."
Op de vraag van dan Panembahan, waarom hij teruggekeerd
was, deelde hij mede, dat hij een boodschap voor Ratoe ANOM
had. Daarop ging de Panembahan met Goesti Pangeran Adipati
PoEitoEBâjâ en Pangeran Adipati Ngabèhi en met Raden ATMasoEPasâ in zijn bidvertrek. Tevens zond de Panembahan
iemand naar Ratoe ANOM met verzoek om daar te komen.
Niet lang daarna kwam Ratoe ANOM uit de prabâjâsâ op het
plein voor het bidvertrek. Toen zij Raden ATMasoEraNa zag,
liep zij op hem af, vroeg op zijn schoot te zitten, en zei
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hevig weeucnde: //Oom! waar is Uw Vorst, de SoesoehoenanT'
Raden ÀTMasoEpâïrâ antwoordde: //Ratoe t U moet niet zoo
//weeueu, maar eerst naar mij hooreu. Ik kom hier op lasi
//van Uw Gemaal, den Soesoehoenan, in de eerste plaats om
//U zijn groeten en zegenbeden te zenden, en in de tweede
//plaats om U mede te deelen, dat Zijn Hoogheid bij zijn
//vertrek van hier wel beloofd heeft van daag terug te koeren
//maar dat hij nu niet kan terugkeeren, omdat hij in de beuHeng van Dânâlâjâ door Resident VAN NES aangehouden wordt
//om te wachten op de komst van Commissaris NAHUIJS."
De Ratoe zei, op nieuw weenende : //maar Oom! gij moet
//terugkeeren !"
Daarop zei Panembahan BoEMlNâïâ: //nu genoeg, Ratoe!
//ga nu weer naar de prâbâjâsâ ! laat Uw Oom nu eerst wat
//uitrusten !"
De Ratoe ging naar binnen, de Panembahan on zijn gezelschap gingen buiten het bidvertrek. Daarop zei de Panembahan: /'ÀTMâsoEPaNâ ! ik neem U mede naar het residentiehuis"
//Zooals U verkiest," was zijn antwoord. De Panembahan
nam hem in zijn rijtuig mede, kwam in het Eesidentiehuis
bij Commissaris MEKKÜS , en zei : //Mijnheer ! hier is een van
//de dienaren van den Soesoehoenan, die met den Vorst is
//meegegaan , en uu met een boodschap naar de hoofdplaats ge//zonden is."
Raden ÀTMasoEKiNâ werd nu op last van den Commissaris
in de kamer gebragt en verzocht alles ronduit te vertellen
zonder iets te verbergen. Hij verhaalde toen alles van 't begin
tot het einde, en daarna schreef Commissaris MEUKUS alles op.
Toen hij dat gedaan had, gingen zij naar buiten. Panembahan
BoEMiNâïâ nam afscheid en ging met Raden ÀTMâsoEPâxâ
naar huis.
Toen Dingsdag avond om 10 uur de maaltijd inde benteng
van Dânâlâjâ afgeloopen was, liet Commissaris NAHUIJS Raden AïMâr-OESPâKâ bij zich komen, en zei tot hem: //wel,
//ÂTiûii'OEsrâKâ ! wat zijt ge toch een klein kind, dat ge met
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«den Soesoehoenan meegegaan zijt, zonder Uw vertrouwen te
//stellen op de aanzienlijken van Soerâkartàl Gij hebt zeker
//den Soesoehoenan aangeraden om op de graven van Magmiß
//gaan bidden dat ge U zoo maar op uw gemak gevoelt."
Raden ATMaPOESPaKa antwoordde : //liet zij zoo, Mijnheer !
//hoe vertoornd u ook zijn moge, ik verlang nederig alles te
//mogen dragen, wat de Heeren omtrent mij mogen besluiten.
'/Ik ben maar een gering persoon. Zou bij voorbeeld een be//dionde van Mijnheer zich kunnen verzetten tegen zijn verklangen en heengaan om aan anderen (geheimen) mede te
//declen voor dat Mijnheer het hem gelast heeft?"
Op de vraag van den Commissaris, wiens zoon hij was, antwoordde Baden ATMaPOESPaKa, dat hij een zoon was van Baden
Toemënggoeng SiXGaBiiaïa van Bwjalali.
Daarop liet de Commissaris Toemënggoeng "WiEjaNëGanâ bij
zich komen, en zei tot hem: //WnuäNccaua! gij zijt al een
//oud man, maar weet u toch niet naar behooren te gedragen
//Wat zou het goed zijn, dat gij als Toemënggoeng ontslagen
//werd! want gij waart het, die den Soesoehoenan tot de reis
//hebt aangespoord. Is 't waar, dat de vorst er met u niet
//over gesproken en u niet geraadpleegd heeft"?
WiEjâNëeâEâ antwoordde: //werkelijk, ik wist er niets van;
//maar Baden AïiiâsoEpâNâ, die was steeds in de nabijheid van
//den Soesoehoenan.."
Op de vraag van den Commissaris, waar Baden AïMasOEpâxâ was, deelde Baden ÀTMUPOEspaicâ mede, dat deze met
een boodschap naar Soerâ/cartâ teruggekeerd was. Daarop zei de
Commissaris weder : //dus, "WnuäNeGäitä ; gij bekent niet, dat
//gij den Soesoehoenan de reis hebt aangeraden, hoewel gij uw
//zoon gelast hebt eten voor den Soesoehoenan bij zijn aau//staande reis naar Mâgiri klaar te maken, daar hij te Kali/'Jcoening zou aankeeren" ?
WnuaNëG&Ra antwoordde: //(dat ontken ik) ik heb hem zelfs
//in 't geheel niet onthaald, en hem maar aangeboden wat ik
/'in huis had."
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De Commissaris ontbood daarop den zoon van WinjâNëGanâ,
die kennis gegeven had. aan den Kommandant van Klàtèn, bij
zich, en liet hem met zijn vader (over de toedragt der zaak)
disputeren. Toen Wnuâxëaâuâ het verloor, kreeg zijn zoon
geld en laken ten geschenke.
98.

Yertrek van den Soesoelwenan
naar Kleden. Zijn vruchteloos
beroep op de Prinsen van Soerâkartâ. Aankomst te Kalitan.
Yertrek naar Samarang en verbanning naar Ambon.

Woensdag" morgen om 8 uur vertrokken allen van Dânâlâjâ. '
Toen zij te Klàtèn gekomen waren, en daar ophielden, eischte
de Soesoelwenan dadelijk naar Soerâkartâ terugtekeeren, maar
de Commissaris antwoordde, dat hij nog niet dadelijk kon terugkeerden , als er nog geen borgstelling was van de Grooten
van Soerâkartâ, zooals van Panembahan en anderen, daar de
Soesoelwenan bij zijn vertrek (het bestuur) niet aan die Grooten had toevertrouwd. De Soesoelwenan zei daarop : //dat heb
//ik gedaan aan Oom Adipati KoEsoEïiâjOEDâ en aan grootva//der (oud-Oom) Pangeran AraNëGaBÜ, ; ik heb hun gezegd het
//bestuur waar te nemen."
De Commissaris antwoordde herhaaldelijk: //toen ik hun een
//voor een vroeg , wist niemand er iets van. Maar als u 't verl a n g t , zal ik een brief zonden om de zaak eerst te onderzoeken."
Daarop schreef de Commissaris een brief, en zond dien naar
Soerâkartâ. De brief kwam nog op dienzelfden dag te Soerâkartâ aan, en werd Commissaris MEIIKUS aangeboden. Nadat deze den brief gelezen had, verzocht hij Panemba/ian BOEMiNaïâ, Goesti Pangeran Adipati PoEROEBâjâ, Pangeran Adipati \
NeABeHi, Pangeran Adipati KoEsoEîtâjOEDa, Pangeran AmNëGfiitâ, en Raden Adipati SâsKaDiNiNGUAT bij hem te komen. Toen
zij niet lang daarna in 't Eesidentie huis verschenen, deelde de

153
Commissaris

aan den Panembahan

dat hij een brief van Maten
werd)

dat de

(en aan de anderen) mede,

gekregen

had, (waarin beweerd

Soesoehoenan bij zijn vertrek het bestuur aan

Pangeran Adipati
vertrouwd had.

KoEsoEMajoEE-â en Pangeran ADEîëeaJtâ toeDe Panembahan

vioeg hun, of dat waar was.

Waarop Pangeran Adipati KoEsoEMâjOEDa antwoordde : //(wat?)
//hij zou mij het bestuur toevertrouwd hebben?

I k heb zelfs

//(van zijn vertrek) niets vernomen."
Zoo luidde
Daarop

ook de verklaring

van

Pangeran AJMNëeâaâ.

zei de Commissaris tot den Panembahan:

n Gommas*

n saris N A H U I J S stelt voor den Pangerans arrest te geven."
De Panembahan

antwoordde : //goed Mijnheer !

Ik zal hun

//maar in de Jcraton arrest geven."
Toen gingen

zij naar huis.

werden Pangeran

Adipati

Bij Iran komst in de kralon

KOESOEMHJOEBI en Pangeran A D I -

Nëeâal in het kantoor gevangen gehouden, onder bewaking
van 12 Hollandsche

flankeurs.

De Soesoehoenan bleef intusschen aandringen op zijn eisch
om naar Soerâhartâ terug te keeren, maar de Commissaris gaf
steeds hetzelfde

antwoord,

dat hij niet mögt teru'gkeeren,

wanneer er nog geen borgstelling van de Grooteu te Soerâhartâ
was.

De

Soesoehoenan schreef toen brieven aan Ratoe AÏTOM,

Commissaris MERKUS , Panembahan
ran Adipati
Adipati
te zijn.

BoEMiwâïâ, Goesti Pange-

PoEEOEBajä, Pangeran Adipati

NGABOHI en Raden

SâSR&DiNiNGEAT, waarin hij hun vroeg borg voor hem
Hij zond Raden ÀTMâpoESRbd, en deze werd bege-

leid door 4 huzaren en 8 Mantri s van de kraton.
gelastte Raden
te Kluun

De Torst

ATMaPOESPaKâ, dat hij 's avonds om 10 uur

moest teruggekeerd zijn.

Pfaden AïMâpoESPaKa reed

in galop weg, en ging te Soerâhartâ dadelijk naar het Residentiehuis, waar hij Commissaris NAHUIJS sprak, en den brief
aanbood.

Na

't lezen

van den brief

zei de

Commissaris:

//goed P O E S K I K I ! de Soesoehoenan zal morgen te huis komen.
//Gij moet niet naar Klatèn
Raden

terugkeeren."

ATMipoESPaKa antwoordde : //ik smeek U dadelijk
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//terug te koeren, want ik heb beloofd nog heden avond om
//10 uur weer te Klàtèn te zijn."
Daarop zei de Commissaris: //als gij er op aandringt terug
//te keeren, zal het Uw ongeluk zijn. Dat de Soesoeïwenan
//niet boos op U zijn zal, daarvoor sta ik U borg."
Den volgenden dag 's morgens om 6 uur, donderdag den
17 en Besar (9 Jmiij 1830) werden de Pangerans, Boepatïs en
alle pradjoerits van Klatèn gezonden. Alleen Pangeran SOERjâBitâïâ bleef achter, daar hij met den Soesoeïwenan in 't rijtuig zou zitten.
Om 8 uur steeg de Soesoeïwenan in het rijtuig met Commissaris NAHÏÏUS en Pangeran SoEiuaBiuTâ, die de Vorstelijke
piek Kjai KâiiâwëLANG droeg, eu toen vertrokken zij. Onder
weg vertelde Commissaris JNTAHUIJS , dat zij aanstonds te Kalitan zouden ophouden , om daar eerst op Paden AïMapoESPaKa
te wachten. De Soesoeïwenan . gaf daartoe gaarne zijn toestemming.
Te Kalitan stegen zij dus uit den wagen. Daar stond één
ledige wagen, aan weerszijden geflankeerd door 30 huzaren
van MANKOENeGaiil. Daarop kwam Kapitein Adjudant SOEPS.
Hi} groette het gezelschap en verzocht den Soesoeïwenan wat te
vertoeven in het aldaar gelegene lusthuis (van den Soesoeïwenan). Doch voor dat zij daar waren aangekomen, \viaxa. Luitenant Kolonel SOEST , die na een beleefde groet e zei : //ik bied
//den Soesoeïwenan de groeten aan van zijn grootvader, den
// Gouverneur-Generaal, en de Generaal verzoekt Uw Hoogheid
/maar Samarang te gaan, en wel oogenblikkelijk."
//Neen", (antwoordde de Vorst,) //ik ga niet naar Samarang,
//voordat ik te huis gekomen ben."
Toen de Luitenant-Kolonel zei, dat dit niet geschieden kon,
en Pangeran SoEiuaBiiä/ru, weende, zei de Soesoeïwenan: //ach
//jonger broeder! troost U maar, ga niet met mij mee! Ik
//zal mijn lot maar alleen dragen. Alleen raad ik U aan om
//Pangeran Adipati PoEROEBÎuâ te dienen, zoo goed als gij
//kunt."
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De Yorst sprak nog veel tot h e m , en verzocht hem de
piek Kjai KânâweLANG aan Panembahan BoEMmâïa toe te
vertrouwen.
Daarop reed de wagen in een westelijke rigting weg. Toen
de vorst bij zijn komst te Bâjâlati Arjâ SlNoâsëNTiKa zag,
verzocht hij hem mede te gaan, en toen deze in den wagen
plaats genomen had, reisden zij weer verder.
Commissaris N A H U I J S en Pangeran
tusschen naar Soeràkartâ terusr.

S O E R J I B Ï Î M reden in-

o

Panembahan BoiMiNâïâ, Qoesti Pangeran Adipati POEUOEBajâ en Pangeran Adipati NGABEHI kwamen in het Residentiehuis om den Commissaris te groeten, daar zij den Soesoehoenan
tot Kartàsoerà wilden te gemoet gaan, maar Commissaris
MERKUS stond hun dat niet toe. //'t Is onnoodig hem te ge//moet te gaan", zei bij, //zoo aanstonds komt de Soesoehoenan
//immers."
Kort

daarna kwamen

SoEiuâBiilTa.

Commissaris

NAH uns

en

Pangeran

Commissaris MERKUS vroeg den Pangeran, waai-

de Soesoehoenan was en daarop antwoordde Pangerang

SoEKjâ-

BEâïâ: //zijn Hoogheid de Soesoehoenan is naar Samarang vertrokken op verzoek van den Generaal"
Toen de Panembahan
en de beide andere Pangerans dit
hoorden, schoten hun de tranen in de oogen. Zij groetten,
en gingen naar de Jcraton. Bij hun komst aldaar was het
een luid rumoer van al het geween in het paleis. De Ratoe s
weenden, vooral Ratoe ANOM jammerde en weende erbarmelijk.
Zij wilde niet achterblijven, maar met den Soesoehoenan meegaan, waar hij ook heenging.
Op Donderdag den 17 e n Bësar 1757 (9 Junij 1830) vertrok
zijn Hoogheid van Klàtèn, en kwam hij te Samarang.
Te
Bbdjong komende verzocht hij, dat alleen zijn Gemalin Ratoe
ANOJI spoedig te Samarang mögt komen.
Op Zaturdag

den

1 9 e n Besar

(11 Junij) liet men Ratoe

AKOM van Soeràkartâ vertrekken, te gelijk met het nog jeugdige dochtertje,

dat zij bij den Soesoehoenan had, met Raden.
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Toemenggoeng

TjâKRaDiPOEnâ,

een oom van den vorst door

diens moeder, met een zoon van dezen, Mas SAKuâ genaamd.
Zij werden begeleid door Pangeran AmNeGâuâ, die 's Vorsten
kris,

een namaaksel van de kris Kjai

MoEsâïANKOBeR mede-

n a m , ten einde die te verwisselen met de beide krissen,

clie

de vorst a u droeg, en ook de ster van den vorst wilde vragen.
Bij hun komst te Samarang gingen zij dadelijk naar Bbdjong.
Toen

Eatoe A N O H haar gemaal ontmoette, weenden zij beide.

Daarop kwamen de Resident

VAN LAWICK van Samarang met

Pangeran

Ac-iNeGaiiä bij den Vorst om de beide krissen, die

de Vorst

droeg, en de groot e ster te verzoeken.

lioenan weifelde
Eenige dagen

nu niet meer,
later

De Soesoe-

en gaf alles gewillig over.

werden de SoesoeJwenan en zijn Gemalin

op een groot schip gebragt ; zooals het heette, had de Generaal
hem verzocht te Batavia

te komen, maar inderdaad werd hij

toen verbannen naar Arnim.
Banda

Sultan ABÜOEL CHAMID was naar

verbannen.

Pangeran
nemende

AmxëGÏuia

keerde naar Soerâkartâ terug, mede-

de beide krissen, zijnde erfstukken van het Vorste-

lijke huis, en één groote ster.
98.

Pangeran Adipati

PoEROEBajâ

tot SoesoeJwenan verheven. Commissaris
saris

MEIIKUS en Commis-

JSTAHÜIJS

râkartâ.
Pangerans

verlaten

Soe-

Twee ongehoorzame
verbannen.

Op Maandag den 2 1 e n Besar

1757 (13 Junij 1 8 3 0 ) ' s mor-

gens om 6 uur, terwijl de Pangerans, Boepatis en pradjoerits nog
op de aloen-aloen bivakkeerden, werd Pangeran Adipati P O E BOBSâjâ,

bij besluit van het Gouvernement en onder goed-

keuring van de Vorstelijke familie en van de Boepatis,
heven

(tot Kroonprins) onder den titel van Pangeran

Anom

AMANKOENëGauâ

SOEDIBUU

T U A H MATARAM van Soerâkartâ

verAdipah

RâDJaPOEïEâ NATiENDiiâ

Adiningrat.
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(Op dienzelfdeii dag) des middags om 12 uur werd hij verheven

tot

Vorst

van

Sinoehoen Kangdjeng

Soerâkartâ
Soesoehoenan

met

den titel van Inkang

PAKOEBOEwaNâ

SENAPATI

iNGAiiea NGABDOEU-KACHMAN SAJIDIN PANaTaGaMâ de zevende.
H e t geheele ceremonieel en de eerbewijzen bij ' t verheffen van
dien

Vorst

was,

zonder

schap van

waren,

zooals van vroegere tijden af gebruikelijk

eenige afwijking, en dit strekte tot groote blijdhet volk, en van de leden der Vorstelijke familie,

aanzienlijken

en geringen.

Er

waren

zelfs lieden, die de gelofte aflegden
of die andere geloften

om

(bij

die

gelegenheid)

voor gek te spelen,

deden van dergelijken aard, alles uit

blijdschap.

De Soesoehoenan regeerde voorspoedig als Vorst tot

bevordering

van den bloei

Soerâkartâ.

Het

volk

en de welvaart van het rijk van

en de leden der Vorstelijke familie,

aanzienlijken en geringen, waren nu allen gerust en tevreden.
Eenige

dagen later

Màntjânegârâsàie
Gouvernement
ngeran

Adipati

vertrok

landen

Commissaris

{Kediri

MEBKÜS om de

en Madioen), die aan het

zouden verpacht worden, te inspecteren.
PAKOEALAM van Jogyh ging

Commissaris V A N SEVENHOVEN was ook reeds van Jogyâ
trokken, om de landen Bagelen

en

Banjoemas

tegelijk met Resident VALCK van Magelang.
nog onder Soerâkartâ bleven, waren: Padjang,
kàwati

en Jogjakarta

Pa-

m e t hem mede.

ver-

te inspecteren
De landen, die
Mataram,

Soe-

(?); en de landen die er niet toe behoor-

den , werden door het Gouvernement gepacht.
Twee maanden
Holland

terug.

later

keerde

Resident

Commissaris

NAHUIJS

V A N N E S van Jogyâ werd

naar
(eerst)

met de waarneming der betrekking van Resident van Soerâkartâ
belast,

maar niet lang daarna kwam de nieuwe Resident,

de

Heer M A C GILLAVKY, die toen voor de tweede maal Resident
van

Soerâkartâ

werd,

tot

groote blijdschap van Z. H . den

Soesoehoenan en van de leden der Vorstelijke familie.
Een jonger broeder van den (verbannen) Soesoehoenan,
name Pangeran

met

Ârjâ M'rarjiNiNGiiAT werd verbannen, omdat

hij ontevreden was, daar zijn oudere broeder hem beloofd had
XXIV

'

7

158
dat hij hem tot Pangeran Adipati verheffen, en met een
gouden pajoeng begiftigen zou. Toen nu zijn broeder verbannen was, was hij zoo terneer geslagen, dat hij zijn huis verliet, naar de Merapi ging, en van daar naar Ampel, waar hij
ten huize van den Heer DEZENTJE vertoefde, en hoewel de
Heer DEZENTJE hem verzocht naar de hoofdplaats terug te
keeren, wilde hij dit niet doen. De Heer DEZENTJE gaf er
nu kennis van aan Resident MAC GILLAVUY te Soerâkartâ,
en nadat deze den brief van kennisgave gelezen had, gaf hij
order aan Luitenant NOLTEN om spoedig naar Ampel te reizen.
Ook gaf hij hem nog allerlei andere bevelen.
De Heer NOLTEN kwam te Ampel, en verzocht Pangeran
NâïâDlNiNGRAT naar de hoofdplaats terug te keeren, maar de
Pangeran wilde niet, tenzij men deed wat hij verlangde, anders wilde hij liever zijn broeder naar Ambon volgen. Luitenant
NOLTEN deed wat hij verlangde, en bragt hem naarßarnwrang,
waar hij scheep ging, en verbannen werd naar Ambon in de
maand RaUngoelawal 1758 (Augustus of September 1830).
Resident MAC GILLAVIIY bragt intusschen een bezoek aan
den SoesoeJwenan, en gaf hem kennis, dat een van de Pangeran« zich van de hoofdplaats verwijderd had. Zijn Hoogheid
was hierover zeer spijtig, en liet alle Pangerans bij zich komen.
Allen kwamen, alleen Pangeran Nà^âpiNiNGEAT niet. Daarop
deelde de Resident de geheele zaak mede. Dit geval griefde
den SoesoeJwenan zeer, en inwendig was hij vertoornd, daar hij
zich niet bewust was eenigermate te kort gekomen te zijn in
zijn zorg voor de leden der Vorstelijke familie.
Zoo werd Pangeran Adipati Luitenant Kolonel MANKOEDININGEAT te Magelang eenigen tijd later ook verbannen, want
hij had al eens een berisping van het Gouvernement ontvangen, en nu werd het bekend, dat hij de lieden zonder rang
misleidde, om op nieuw wanorde te stichten. Om die reden
kreeg hij nu geen vergiffenis, maar werd naar Ambon verbannen.
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99.

Het corps Madoeresche pradjoerits bij besluit van het Gouvernement opgerigt. De Sultan van
Madoerâ tot Commandeur verheven. Uitreiking van gouden,
zilveren en koperen medailles.

Zijn Hoogheid, Sultan TjaKna-ADiNiNGEAT ontving een besluit
van het Gouvernement, waarbij hij verzocht werd een corps
pradjoerits, bestaande uit infanterie, artillerie, pioniers en
kavallerie, op te rigten. Hij gaf daarom last aan zijn schoonzoon, den hiaiiën-PaiiA Pangeran Luitenant Kolonel AïMaDjâADININGRAT en den b a i t e n - i W i Raden Adipati KOESOEMIADININGEAT, om de lieden, die tot dat corps zouden behooren,
bijeen te brengen. In dien tijd werden in andere landen ook
bevelen gegeven om zulke corpsen op te rigten naar gelang
van de talrijkheid der bevolking, maar bovendien werden in
Madoerâ en Pamekasan de uitrusting, de soldij ende voeding
door het Gouvernement verstrekt. Resident DOMIS was in dien
tijd Resident van Soerabâjà, Madoerâ, Pamekasan en Soeménêp.
Ook waren Gersik, Lamongan en Sidajoe onder zijn bestuur.
De Heer Ondaatje was toen Assistent-Resident van Madoerâ.
Eenige dagen later was het Pangeran Luitenant Kolonel ATMânjâ-ADININGEAT en Pangeran Adipati KOESOEMI-ADININGKAT
gelukt de manschappen, die tot het corps pradjoerits zouden
behooren, bij kleine getallen te verzamelen. Daarop werden
de officieren aangesteld. Bij dat corps, zoo infanterie, pioniers en artillerie, werden voor elke kompagnie aangesteld : 1 Kapitein, 3 Luitenants, 4 sergeants, 8 corporaals, 1 sergeant
majoor, 1 fourier en 4 tamboers en pijpers. De gewone soldaten van elke compagnie waren 150 in getal. Hun tenue was
even zoo als dat van de pradjoerits van het Gouvernement.
De Majoor van de zes compagnieën infanterie was des Sultans zoon, Pangeran Majoor ÂDiNëGauâ.
Bij het bataillon waren ook 1 Hollandsche tamboer majoor
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en 2 Madoeresche corporaals geplaatst, Met de administratie
waren 1 tweede Luitenant-eu 6 korporaals belast. Eindelijk
was er nog een Adjudant-majoor met deu rang van 2 den Luitenant en 1 onder-adjudant.
Des Sultans schoonzoon, de binnm-Patih, Pangeran Luitenant Kolonel

TJIÖW-ADININGJIAT

werd de Luitenant Kolonel

van liet bataillon.
De kavallerie bestond uit één kompagnie met 1 Ritmeester,
4 Luitenants, 6 Wachtmeesters, 12 Briggadiers, 1 Onder-adjndant, 1 Opperwacht-meester en 1 Wachtmeester fourier. Zij bestond uit 154 gewone kavalleristen en 4 trompetters, en werd
aangevoerd door Pangeran Luitenant Kolonel SoEKJa-ADiNiNGKAT.
De Kolonel Kommandant van alle bataillons was niemand anders dan Pangeran Adipati Kolonel SeTjä-ADiNiNGKAT.
Nadat alle officieren benoemd waren, begonnen op Zondag
den l l e n (beter den 12en) Loelkaïdah 1758 (24 Aug. 1831)
de exercities, onder leiding van Kapitein Kommandant HEGGIE.
Een weinig later kwamen er 1 Hollandsche Onder-adjudant en
4 sergeanten om de artilleristen en pioniers de exercitie te leeren, en voor de kavallerie kwam 1 Opperwachtmeester en 1
trompetter. Deze stonden allen onder Kapitein Kommandant
HEGGIE. De Sultan woonde elke week de exercities te paard
bij, en werd dan vergezeld van den Assistent-Resident. Eens
in de maand kwam Kolonel BEUBXIN de troepen van Madoerâ
en soms ook die van Pamekasan en Soemenep inspecteren, en
't zelfde deed Resident DOMIS ook.
Op Dingsdag den 16 en (beter den 15en) Sapar 1759 (26 Julij
1831) werd een neef van den Sultan, met name GoestiRaden
BoEsâNa, Ritmeester van de kavallerie van het Gouvernement,
verheven tot den rang en titel van Raden Toemënggoeng TjâKRâNëoâEâ. Een kleinzoon van den Sultan, zoon van Pangeran Luitenant Kolonel ATMaDjâ-ADiNiNGUAT, met name Goesti
Raden BOEJAMIN, 2de Luitenant van de kavallerie, ontving
toen den titel en naam van Raden Toemënggoeng SâssâwiNaTa.
Op Maandag den 13 e n (beter den 12en) Rabingoelawal (22
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Aug. 1831) ging de Sultan naar Soerabàjà om de Kommanieurs
orde (van den Nederlaiidschen leeuw), een geschenk van het
Gouvernement, te ontvangen. Hij ging bij Kolonel BEUKLIK
logeren. De Sultan van Soemenèp, die er al aangekomen was,
logeerde bij den Resident, ten westen Tan het huis van den
Kolonel. De Regent van Soerabàjà, Raden Adipati K E I M I i>j|jâ-ABOrëlaasâ had zijn betrekking neergelegd, en was opgevolgd door een zoon van Raden Adipati Kasepoekan van
Soerabàjà, met name Raden Toemenggoeng TjaKRaNëGaRa. Op
last van den Resident van Soerabàjà had deze reeds zitplaatsen
voor den Sultan van Madoerâ, en voor dien van Soemenèp, die
ook een geschenk van het Gouvernement zou ontvangen, ingereedheid gebragt, en wel buiten de gledegan poort aan de
noordzijde van de aloen-aloen. Daar was een fraai gebloemd
tapijt uitgespreid, waarop drie stoelen geplaatst waren. De
stoelen stonden op een verhevenheid. Beneden die drie stoelen waren ter regter- en linkerzijde veel stoelen in rijen geplaatst.
Op Woensdag den 15 en (beter den 14en) Rabingoelavjal 1759
(24 Augustus 1831) om 6 uur bulderden de saluutschoten,
daar het op dien dag het feest van 's Konings verjaardag was.
De Hollaiidsche troepen stonden op de aloen-aloen al onder de wapens. Yoor het logement van den Sultan stonden de Madoeresche troepen en de Yorstelijke bloedverwanten gereed,
allen in groot tenue. Ook de Vorstelijke oepàfjârâs, bestaande
uit 6 snaphanen, 6 donderbuksen, 16 pieken, behalve de piek,
Kjai GÖNDOENGAN genaamd, en 4 schilden, alsmede de Poesàkas, ni. de pieken : Kjai AI.OEGOEEI en Kjai NeNGGfal, en
de gouden pajoeng waren er aanwezig ; zij werden allen gedragen , terwijl de andere oepâtjârâs, als een kwispeldoor, twee
sabels, een degen en andere voorwerpen door sierlijk uitgedoste
pânâkawans gedragen werden. Deze zouden vóór het rijtuig
van den Vorst gaan, evenals 12 van 's Vorsten Gamboehs (of
dansers), en achter het rijtuig zouden 40 piekeniers gaan.
De Sultan was in Vorstelijk gewaad gekleed en versierd met
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de groote gouden medaille. Om 7 uur steeg de Vorst iu 't
rijtuig met Kolonel BEUKLIN, Assistent-Resident ONDAATJE en
Kommandant HEGGIE. De zoons van den ikatan en de Baden
Adipati zaten ook in rijtuigen. Daarop reden zij langzaam
voort. De oepâtjârâs werden in dezelfde orde, als boven vermeld is, gedragen. Voorop gingen de officieren te voet. Van
verre geleek de statige optogt op die van een bruidegom, en
er waren regts en links van den weg dan ook veel toeschouwers.
Toen de Sultan op de aloen-aloen verscheen, presenteerden
de Hollandsche troepen het geweer, en werd de roffel geslagen. De Sultan zette zich op zijn stoel, en de officiereu en
oepâtjârâ-Av&gers schaarden zich in rijen buiten de tratak,
alleen Kjai ALOEGOEK! en Kjai NëNGöaLa werden regts en
links van den Vorst geplaatst. Zijn zoons en Kaden Adipati
met gevolg zaten op stoelen. Een oogenblik later kwam de
Sultan van Soemenep zonder oepàtjârâs, en zette zich ter linkerzijde van hem. Toen kort daarna do 'Resident kwam, werden de geweren gepresenteerd en de roffel geslagen. Hij groette
de beide Sultans en 't overige gezelschap, en ging zitten, met
den Sultan van Madoerâ aan zijn regter- en dien van Soemenep
aan zijn linkerzijde.
Daarop las de Secretaris het besluit, waarbij de beide Sultans door den Koning met een belooning vereerd werden, in
't Hollandsch voor. Do Resident stond op, en voorzag den
Sultan (van Madoerâ) met cle versierselen der komniandeurs
orde, en daarna versierde hij den Sultan van Soemenep
daarmede. Nadat dit afgeloopen was, werden zij gelukgewenscht; de Boepatis bewezen hun eerbied aan de beide Sultans, ook Raden Adipati met zijn gevolg en de officieren bewezen den Sultan van Madoerâ hun onderdanige hulde, en
boden den Sultan van Soemenep ook hun eerbiedige hulde aan.
Toen gingen zij naar de kerk, waar de Resident doen
zou, wat volgens zijn godsdienst gebruikelijk is (ui. bidden)
voor de verlenging van het leven en 't geluk van den Koning
van Holland. De Resident ging van de aloen-aloen dadelijk
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met zijn gevolg in de kerk, ontmoette daar den Predikant
en de anderen, en toen baden zij volgens hun godsdienstige
gebruiken voor de verlenging van het leven en het geluk
van den Koning van Rolland,, De beide Sultans deden echter
niet meê, en waren enkel toeschouwers. Na afloop daarvan
verlieten zij de kerk, en gingen naar de woning van den
Predikant, bewesten de kerk. Eenigen tijd later gingen allen
weer naar hun woningen terug.
De Sultan van Madoerâ ontving de bezoeken van veel Heeren,
die hem kwamen gelukwenschen. Een of twee van hen bleven
's avonds bij hem eten. Zoolang de Sultan te SoeraMß vertoefde, kwamen or 's morgens en 's avonds veel Heeren een bezoek
bij hem brengen,, en sommigen bleven dan meteen eten. Ook gaf
de Sultan een partij en inviteerde den Pendent, den Sultan van
Soemenep en veel Heeren en Dames op een gastmaal. Ook
de Boepatïs, de Paûk en de Bjeksâ werden genoodigd. Al
de genoodigde Heeren en Dames kwamen om 7 uur, zoodat
het huis van den Kolonel te klein werd. De Sultan van Soemèftep kon wegens ongesteldheid niet komen, maar zijn zoons
waren aanwezig. Er werd met zeer veel opgewektheid gedanst
en met Hollaiiclsche en Chiuesche kaarten gespeeld. De Heeren
en Dames waren uiterst vrolijk en hadden volop genoegen,
's Morgens om 4 u u r ging de partij uiteen. Hierdoor werd de
goede verstandhouding tusschen den Sultan en het Gouvernement nog weer meer bevestigd. Maandag morgen om 2 uur
keerde de Sultan weer naar Madoerâ terug, en om half twaalf
kwam hij in welstand in zijn hoofdstad aan.
De Sultan ging voort voor de kleeding van de officieren en
onderofficieren te zorgen, en woonde alle weken de exercities bij.
Drie maanden later kwamen de Gouvernements belooningen,
bestaande uit gouden en zilveren medailles voor de zoons en
bloedverwanten van den vorst. Op Zaturdag den 28 en JDjoemadilakir 1759 (4 Dec. 1831) zat de Sultan in de groote
pandâpâ, in gezelschap van al zijn zoons en bloedverwanten
van den Assistent Resident ONDAATJE en Kapitein Kommandant
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, en werden de belooningen uitgereikt. Pangeran AdiKolonel Sërjâ-ADiNiNGKAT, Pangeran Luitenant Kolonel
SOEEJI-AMNINGEAT en Pangeran Majoor AraNeGaiiâ ontvingen
de gouden medaille. Raden Toemenggoeng Djâiâ-ADiNiNGEAT,
Baden Pandji Kapitein GaNDaKOEsOEMâ en Raden Arjâ D J A jEXGiiäNa kregen zilveren medailles. Nadat zij ddü. MMn. foul
eerbiedige hulde betoond, en den Assistent Resident en den
Kommandant gegroet hadden, gingen zij uiteen.
Op Zondag, den h™ (beter den 6en) Bèsar 1759 (6 Mei
1832) maakte de Sultan aan zijn familie, de Nijâkâs, Poenggctwâs en Mantrïs, die bij hem vereenigd waren, bekend, dat
drie van zijn zoons door Gouverneur-Generaal VAN DEN BOSCH
verheven waren tot den rang van Pangeran. NGABDOEL SAMIJOEN, oud 15 jaar en 10 maanden, kreeg den titel van Pangeran MANKOE-ADiwiNaii ; NGABDOEL CHAMIE, van 4 jaar 9
maanden, kreeg den naam van Pangeran PEAwiEa-ADiNëGaiia,
en ABDOEL SALEMAN, van 4 jaar 11 maanden, dien van Pangeran PRAWIBI-ADININGBAT. De Sultan gelastte allen hen als
de andere Pangerans met dezelfde eer te eerbiedigen uitgezonderd Pangeran Adipati
Op Woensdag den l l e n Rabingoelawal 1760 (8 Aug. 1832)
ontving de 2 de Luitenant Adjudant LeMBOE-TëNGaEa de gouden
medaille van 't Gouvernement tot belooning voor zijn diensten,
tijdens den oorlog in Jogyâ, waarin hij veelmalen gewond was.
In datzelfde jaar werd Pangeran Adipati Kolonel PEABOENINGEAT van Jogyâ naar Ambon verbannen, omdat hij, na reeds
een berisping van 't Gouvernement ontvangen te hebben, op
nieuw te Jogyâ onrast verwekte.
Op Zondag den 7™ (beter den 6™) BabingoelaJcir 1760 (2
Sept. 1832) werd een schoonzoon van den Sultan, met name
Baden Arjâ PBABOE-ADININGEAT , eerste Luitenant van de
kavallerie, verheven tot den rang en titel van Raden Toemenggoeng BRaTâ-ADiNëGâEâ.
Terwijl de Madoeresche troepen al meer en meer geoefend
werden en de. Sultan voortging op gezette tijden de exercities

REGGIE

pati
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bij te wonen, bloeide het rijk van Madoerâ bij voortduring.
Het volk en de leden der vorstelijke familie, aanzienlijken en
geringen, gevoelden zicli allen gelukkig en tevreden.
Op Zaturdag den 22™ Jiedjep 1760 (15 Dee. 1832) werd
Kapitein Kommandant HEGGIE op voorstel van den Sultan door
't Gouvernement aangesteld tot Adjudant van Zijn Hoogheid
den Sultan. Deze gaf hem de uniform ten geschenke, en was
bijzonder met hem ingenomen.
Eenigen tijd later kwamen er als belooningen van den Koning
van Rolland koperen medailles met het borstbeeld des Konings,
bestemd voor hen, die vijf jaren lang aan den oorlog in Jogyâ
deelgenomen hadden; maar van hen, die niet tot de Hollandsche natie behoorden, werden alleen de Officieren daarmede
begiftigd.
100. De Madoerezen op een expeditie
naar Djarnbi.
Eenigen tijd daarna ontving de Sultan een missive van het
Gouvernement, waarbij pradjoerits gevraagd werden voor een
expeditie naar Djambi onder Palembang, omdat de Sultan van
Djarnbi zich tegen het Gouvernement verzette. Z. H. de Sultan
gaf dadelijk aan zijn zoon Pangeran Adipati Kolonel SëTjâ-ADININGBAT de noodige bevelen, en deze gelastte zijn broeder
Pangeran Luitenant Kolonel ATMaDjâ-ADiNiNGEAT om 2 kompagniën infanterie bijeen te brengen. Het duurde niet lang,
of 2 kompaguiën stonden gereed. Pangeran Majoor ADraëGaRa
was hun aanvoerder. De eerste Kapitein was Raden Pandji
TjäKsäwiNaTa, en de tweede was Raden TjaKuaDiPOEEa ; de
Luitenants waren : SiNGapaTitâ, Raden TjaKBlKOEsoEMa, Raden
SoEHENGsaNa en Raden GaNDaKOEsoEMa. Allen te zameii met
de Officieren en Onderofficieren waren zij 301 man sterk.
Pangeran Adipati gaf zijn vader den Sultan kennis daarvan,
en deze berigtte nu aan Assistent-Resident ONDAATJE, dat de
troepen gereed stonden.
Op Maandag den 11™ (beter den 12en ) Rabingoelawal 1761
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(27 Julij 1833) vertrokken zij van de hoofdplaats van Madoerâ,
en staken (de straat) over van Kamal naar Soerâboljâ. De
Sultan ging derwaarts met hen mede.
Op Zaturdag den 24™ Rabingoelawal (10 Augustus 1833)
vertrokken zij met een schip, tegelijk met Majoor KOLÏT, en
keerde de Sultan weer naar Madoerâ terug.
Woensdag avond den 6 m (heter den 5 ea ) Rabingoélakir (21
Augustus 1833) kwamen zij te Palembang, en ontmoetten
{Luitenant) Kolonel MICHIELS en Resident PKAETOUIUS van
Palembang.
Vrijdag den 22™ (beter den 21™ ) van die maand (6 September 1833) vertrok Pangeran Majoor ArawiNâ-râ met zijn
pradjoerits van Palembang omnaar.ö/«»zSitegaan. Zij maakten
de reis in booten.
Dingsdag den 3 en Djoemadilawal (17 September 1833) troffen zij {Luitenant) Kolonel MICHIELS en Assistent-Resident
ANDUIESSE in de be?deng van Soeralangoen.
Zaturdag den 7en (21 September) vertrok {Luitenant) Kohltet MICHIELS met Pangeran Majoor ArawiNàTa van die benteng
naar BjamM.
Maandag den 9™ (23 September 1833) kwamen zij bij het
dorp Toelang, in 't landschap Limoen, onder Djambi. Zij
troffen daar vijanden aan, en werden met hen slaags, maar
niet lang daarna vlugtten deze naar hun sterkte, die op een
hoogte gelegen was. De Hollanders vervolgden hen, en kwamen
op nieuw in gevecht, doch kort daarop gingen de vijanden
andermaal op de vlugt. De Hollandsche troepen sloegen
toen hun bivak op aan den voet van den berg Limoen.
Den volgenden morgen kwamen de vijanden terug om te strijden , maar na een gevecht, van ongeveer één uur, vlugtten zij
allen. De Hollanders vervolgden hen wel twee posten ver,
en toen gingen de Djambinezen in hun benteng. Daarop ontstond er weer een gevecht, doch kort daarna vlugtten de
vijanden. De Hollanders keerden nu naar hun bivak terug,
en voerden een aanzienlijken buit met zich mede.
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Op den daarop volgenden Woensdag trokken de Hollanders
weer naar het dorp Soerâlangoen terug.
Op Donderdag den 2«i Rëdjep (14 Nov. 1833) vertrok
Luitenant-Kolonel MICHIELS met eenige officieren, AssistentResident ANDBIESSE en Pangeran Majoor ÂDiNëGaiû van Soerâlangoen met het voornemen om den Sultan van Djambi in
het dorp Singabaöng te ontmoeten. Nadat zij daar om 10
uur gearriveerd waren, kwam de Sultan van Djambi. Zij
gingen elkander te gemoet, en gaven elkander na wederzij dsche groeten de hand. Allen namen daarop naar hun rang
op stoelen plaats. Zij spraken toen een tijd lang met elkander,
en wisselden een contract, dat zij onderteekenden ; toen gingen
zij uiteen.
Op Vrijdag den lb™ RoewaA (27 December 1833) vertrokken Pangeran Majoor ÀMNeGâiiâ en al zijnpradjoerits tegelijk
met Luitenant Adjudant BEBNABDT van Palembang om naar
Madoerâ terug te keeren. Donderdag den 26en (beter den
28en) Roeioah 1761 (10 Jan. 1834) kwamen allen in welstand
op Madoerâ aan.
Te Soetjâ aan wal gaande, kwamen Pangeran Majoor SoE.uaADININGBAT en Pangeran Luitenant Kolonel SoERjâ-ADiNiNGiiAT hun te gemoet. Toen Pangeran Majoor ADraëGaBa bij
zijn vader kwam, was deze hoogst dankbaar jegens den Allerhoogste. LuitenantAdjudant BEBNABDT bood ook zijn oTOete
aan, en wenschte den Sultan veel geluk (met den goeden
afloop). Z. H. de Sultan bedankte hem, en gaf hem een
kris van Balineesch maaksel met een gouden schuifbeugel en
een bandelier van goud galon ten geschenke. Zeer dankbaar voor
dat cadeau, nam hij na eenige dagen afscheid, en vertrok
met eerbewijzen van den Sultan.

DE KAAßT VAN TJIELA OP
TIMBANGANTËN,
DOOS

K. P.

In

het jaar

HOLLE.

1858 ontdekte de kontroleur J . C. LAMMESS

VAN TOORENBÜRG,
Hoofdpanglweloe^wi

(sedert overleden)
Limbangan,

in de kampong Tjiëla,

met

behulp

van den

Baden hadji MOEHAMAD MOESA,

district Panemhong,

eenige oudheden,

waaronder een kaart op inlandsch katoen (boweh).
De toenmalige

Besident der Preanger,

Jhr. Mr. VAN DER

W I J C K zond een copij dier kaart met een nota van den Heer
LAMMERS en een nota van den Regent van Bandoeng aan het
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dat
van die copij een facsimile op kleinere schaal liet maken, hetwelk hierachter den lezers van dit tijdschrift wordt aangeboden.
De heer NETSCHER trachtte uit die nota's een stuk zamen
te stellen voor het tijdschrift, doch stuitte, wat het historisch
gedeelte betreft,
dat besloten

op zooveel tegenstrijdigheden en duisterheid,

werd

de stukken in mijne handen te stellen,

om ter plaatse meer inlichtingen in te winnen.
Ook

ik toog aan

' t werk

en hoewel niet geheel zonder

succes, — want ik vond eenige babads of brokken er van, waarin
iets omtrent de zaak voorkomt, — toch was dit niet van dien
aard, dat ik met een gerust

geweten mij kon neerzetten tot

het schrijven van een historisch opstel.
Ik

raakte

zelfs eenigzins

van

den wal in de sloot, want
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iiistede dat meerdere bronnen meer zekerheid gaven, had
juist het tegenovergestelde plaats en kreeg ik naar mate
meer lichten kwamen minder licht.
En geen wonder; want wie de groote ligtvaardigheid kent,
waarmede inlandsche historieschrijvers met de historie van
hun land omspringen, zal even als, ik meermalen hebben ondervonden, dat zij zich in de eerste plaats niet om tijd bekommeren, en soms met het meeste gemak eeuwen overspringen, om aan de zaak, die hun ter harte gaat, een mouw aan
te passen.
Zoo heb ik geslachtslijsten gezien van nog levende regenten,
waarvan er b. v. een slechts 11 geslachten van Noach af is ;
van een ander, die Bathara Wisnoe onder zijn voorvaders heeft
en dergelijke.
Hoe meer men dus van die babads doorsnuffelt, doe huiveriger
men wordt een letter op papier te zetten.
Het Mohammedanisme heeft hier groote schuld aan, want
dat er vroeger geschiedkundige aanteekeningeii bestonden, bleek
mij o. a. uit een oud soendaasch geschrift op lontar, dat ongelukkig deerlijk geschonden is. In den eersten geloofsijver
moest alles wat boedhaasch was of er naar leek eraan gelooven,
en wat er nog overbleef viel soms in verkeerde handen of verging, zooals o. a. de verzameling van RAFFLES , die schipbreuk
leed en waaronder, naar ik vrij zeker meen te weten, ook oudsoendasche handschriften, afkomstig uit Galoeh.
Het vorenstaande is dan ook de reden, dat ik tot nog toe aan
de mij opgedragen taak niet voldeed, en ware er niet aandrang
van de zijde der redactie van dit tijdschrift, ik zou gaarne nog
wat willen wachten met het schrijven van een historische toelichting bij de kaart. Deze is op zichzelve echter merkwaardig
genoeg, weshalve ik het verlangen der redactie niet onbillijk
vind, om in allen gevalle maar eerst de kaart met een korte
toelichting in 't licht te geven.
Allereerst doe ik daartoe dienen de inleiding door den Heer
NETSCHEK, opgesteld en luidende als volgt:
xxiv.
7*
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//Om de kampong Tjiëla te bereiken volgt men den rijweg
van Gami naar Tjihacljang in eene zuid-oostelijke rigting tot
op een afstand van 7 palen; vervolgens wendt men zich
zuidwaarts van den weg, waar langs het kleine meer Tjigëmbor en, den voet eens heuvels volgende, een voetpad van ongeveer 1 paal lengte naar de kampong leidt.
De omstreken zijn niet of weinig bevolkt (x). De kampong
telt slechts een 12 of 15 tal huizen, die evenwijdig tegenover
elkander zijn geplaatst. Al dadelijk bij het binnentreden valt
eene woning aan de westzijde in het oog, die zich van de
andere huizen onderscheidt door hare omheining van pluimriet en van eene bruin roode plant, de handjoewaiig of drakenbloedrotan , waarmede gewoonlijk heilige plaatsen en voorname
graven worden afgesloten. Een met alang-alang bedekte voorpoort , de opgehoogde aarde, die de woning twee treden boven
den grond verheft, geven haar met betrekking tot de andere
woningen een vrij aanzienlijk voorkomen.
Zij is overigens op bamboezen steilen gebouwd en met alangalang gedekt, en draagt geen kenmerken van groote oudheid.
De lengte is 24 en de breedte 16 voeten. J\TJi AaëM, de
bewoonster van het huis, leeft daar met hare kinderen en kindskinderen en staat in hoog aanzien bij de overige ingezetenen;
zoo zelfs, dat zij voor haar en haar huisgezin zorgen, de woning kosteloos herstellen en het erf schoonhouden, want zij
is eene hoentjen (bewaarster van vereerde poesakas) ; niet zelden
O

Zoo sprak men in 1858.

Sedert is evenwel de theeondernemmg Waspada

vlak bij de kampong Tjiëla ontstaan, en dat, gepaard aan de reorganisatie van liet
Preangerstelsel,

dat der bevolking wat meer tijd voor eigen landbouw liet, lieeft

een heel anderen' toestand doen geboren worden.
De vroeger woeste streken zijn nu allen bebouwd, hetzij n u l inlandsche landbouwgewassen, hetzij met koftij, waaronder een massa soekahati-kofïij.
. Nieuwe kampongs zijn ontstaan,

oude uitgebreid of verbeterd

en op goode

kampongwegen ontmoet men thans de bont gekleedc inlanders, waarvan vroeger
het vrouwelijk

gedeelte erg gedecoltecrd was (Preangerstelsel), doeli wier roode,

paarsohe, groene of andere bout gekleurde korte baatjes (salontreug) thans vrolijk
afsteken'tegen het omgevend groen; terwijl zij het landschap vrolijkheid bijzetten
als ze kakelende, lachende of zingende van het werk huiswaarts feeeren.

171
brengt de bevolking deze hare ofl'ers. Treedt men de woning
binnen dan ontwaart men een rijkdom van huisraad.
Een afgescheiden zoldering, de helft van het huis beslaande,
dient tot berging van levensmiddelen, en daaronder is een door
gordijnen en bamboezen wanden afgeschut slaapvertrek. Alles
getuigt van de zindelijkheid, die de Soendanees steeds in huis
in acht neemt. Yeel bijzonders heeft het omschrevene niet; de
inrigting is die der meeste Preangerlmizan. Iets anders is het
dat de nieuwsgierigheid tot zich trekt; het is een stelling op
den achtergrond tegen de westelijke bamboezen wand geplaatst,
waarop staan eene groote kist en twee karpeks (eene soort van
dozen), de nalatenschap bevattende van de voorouders der bewoonsters van LAWAS D J A J A , een, vele eeuwen geleden, geregeerd hebbende dalem van het rijk Timbang'anten, thans een
district in het regentschap Bandoeng, en van vele andere vroegere vorsten.
Kieedingstukken, krissen, een klein metalen kanon of slangenstukje , eene wimpel, alles zorgvuldig in de karpeks geborgen,
strekken als voornaamste bewijzen van de echtheid van het
mede bewaard wordende oude geschrift.
Afgescheiden van die twee karpeks staat op eene afzonderlijke plaats der stelling de kist, welke het door de ingezetenen
meest vereerde erfstuk bevat. Het is de alle kenteekenen
van oudheid dragende, op grof linnen geteekende kaart, die
juist op een derde der ware grootte hiernevens wordt weder gegeven. Dit stuk wordt zoo vereerd, dat op den avond
voor vrijdag, wanneer de koeidjeu het ontrolt om door de bevolking bezigtigd te worden, terwijl een komfoor met wierook daaronder wordt aangestoken, onder het prevelen van een Arabisch
gebed, dat zij alleen mag bidden en dat zij telkens herhaalt,
deze rondom het huis blijft, en een ieder met gretigheid de klanken des gebeds opvangt, hoewel het voor hem onverstaanbaar is,
en met stommen eerbied het vereerde kleed aanschouwt, dat hem
even duister is. De gedachte echter, dat het hunne voormalige
vorsten waren, die liet bezaten, en het zelfs door eenen magti-
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gen dalem werd vervaardigd, laat hen in die aanbiddende stemming. Vroeger hadden inlanders, van het bestaan dier oudheden
bewust, zelfs voorname hoofden, zulk een vrees en ontzag
om de woning der koentjen te betreden, dewijl de ingezetenen
van Tjiëla en N J I AeëM zelve hen met zware ziekten, geldelijke
verliezen, vreeselijke ongelukken, ontslag enz. bedreigden, dat
zij hunne nieuwsgierigheid om de hooggevierde poesakas te bezigtigen, hoe groot die ook was, evenwel beteugelden.
Welligt was die vreesinboezeming eene list, opdat vooral
de hoofden met hunne oudheden onbekend zouden blijven,
daar zij, in het tegenovergesteld geval ligt gezind zouden hebben kunnen zijn, het een of ander mede te nemen.
Eerst onlangs toen de hoofdpanghoeloe van Limbangan, een met
bijgeloovig en verlicht inlander, met den Heer LAMMEUS de woning en poesakas bezocht, zijn eenige hoofden vrijmoedig genoeg
geweest om met hen het huis binnen te treden; echter niet zonder aarzeling en zekere vreesachtigheid, die de bewoonster en de
inwoners vrijwaren voor aanvallen op den inhoud der kisten.
De reden, waarom het bestaan dier oudheden zoo lang is onbekend gebleven, vindt zijn oorsprong in de alom verspreide
vrees en de afgezonderde ligging der kampong. Naar het
zeggen van eenige personen moet, in vroegeren tijd, een Duitsch
geleerde reeds de kaart en de overige zaken hebben bezigtigd.
Eene algemeene bekendheid is aan dat onderzoek niet gegeven,
en na zijn vertrek van Java is de zaak niet meer aangeroerd.
Toen ik, schrijft de Heer LAMMEUS, bij mijn bezoek in de kampong door goede woorden en het ontzag, dat de hoofdpanghoeloe
der Nji en den inwoners inboezemde, hen had overgehaald ons te
vergunnen het heiligdom binnen te treden, en wij navraag deden
naar het bestaan van oorspronkelijke Soendascle stukken, werd ons
met veel deftigheid //het geschrift" genoemd. Het was de kaart,
die niemand begreep. Door de belofte van teruggave kwamen
wij zelfs zoo ver, van haar voor eenige dagen te mogen medenemen, waarvan wij gebruik maakten om er twee kopijen van te
maken, zoo trouw mogelijk in letterschrift en teekening gevolgd.

173
De kaart stelt voor een groot gedeelte der eigenlijke Soendaulen en voornamelijk het- daarop afgebakend rijkje Timiigantën."
Tot zoo ver de inleiding. — Ik voeg daarbij nog het
Igende :
Dat rijkje was een van de velen, waarin, na den val van PADJAen later met het verval van MATAKAM, de Soenda-landen
rvielen, en nu schrikke men niet van Soman Lawas Djaja, want
t getal soenans en panëmbahaiis was legio en er behoefde in
n tijd, toen geen oppervorst krachtig de teugels van het bend in handen hield, weinig toe, om in naaste omgeving tot
el wat aanzien te komen.
AÏIAN

Zoo is er b. v. een heilig graf in de buurt van Tjipitjoeng van
teren dalem Eakejan, die niets meer was dan een patinggi.
Doch ik keer tot de kaart terug.
Zij bevat het westelijk gedeelte van Java tot aan CJierïbon
L noorden en de Sëgara-anakan ten zuiden, dus grootendeels de
enda-landen.
Al is ze wanstaltig geteekend en zonder proportie, den maker
11 een goede dosis keunis van het land niet worden ontzegd,
rscheidene, werkelijk bestaande riviertjes aan de zuidkust zal
m b. v. te vergeefs zoeken op de nieuwe kaarten.
Het hoofddoel der kaart was blijkbaar een kaart van het gebied
i Timhangantèn, en schijnt de ontwerper blijkbaar met een
;tje esprit de clocher te zijn bezield geweest, en het gewest zij• inwoning door een vergrootglas te hebben aanschouwd, wat
uwens ook met ons Europeërs nog niet geheel en al uit de
de is, als wij over ons land spreken of van zijn helden en daden.
Trouwens dat heeft zijn goede zij , want wie zichzelve minacht
rdt geminacht. Als die hoogachting maar niet ontaardt in zelfblinding of het insluimeren op de daden van het voorgeslacht.
3f wel de maker heeft //den Soenan willen lekker maken" en
Tom ïimbangantën met eenige emphase geteekend; want
ten proportie groot is het, en hoop ik later beter te slagen om

!

174
een schetskaart van goede proporties te leveren, waarin ik, ofschoon ik er moeite voor deed, nog niet mögt slagen.
Lawas djaja dan, of een zijner opvolgers, wilde een kaart varï
zijn gebied hebben en dit pleit voor iemand uit dien tijd.
' Mohammedaan was hij , dat blijkt niet alleen uit het opschrift,
in vrij slecht javaansch, dat eindigt met de ongelukkige tijdsbepaling van Vrijdag den leden der maand Moeharam, liet jaar
Alip, maar ook uit de bij de kaart bewaarde wimpel, waarop
het dubbele zwaard (dzoel fakar) is afgebeeld.
l u allen gevalle is de kaart eene kleine 300 jaar oud, hetgeen
de waarde ervan wel eeuigzins verhoogt.
Behalve de kaart bevinden zich in het heilige huisje teTjiëla:
een geelkoperen kanonnetje, 4 krissen, het ijzer van eene lans,
eenige instrumenten om papier uit de saëbast te kloppen en
een oud leelijk baatje, alsmede de boven genoemde wimpel,
die welligt bij de bekeering van het toen nog Siwa-Boedhistisch volk heeft dienst gedaan.
Het opschrift op de kaart (No. I) luidt als volgt:
Dit is de opgave van den vorst
M Massallah, ratoe ing Timbangantën
Soesoenan Tja(n)tate Timbangantën Soesoenan
Tjantajan, maar het is de nala- jan Hanging poeniki tilar ratoe
tenschap van Maharadja Toeng- Toenggal nama Maradja Soekgal, genaamd Maradja Soekma; ma , Maratoewane ratoe Toengde schoonzoon van Batoe Toeng- gal nama Toewinis, kala oekoer
gal was genaamd Toewinis. Toen oemoer woes tigang ngatoes tagemeten werd was hij reeds hoen. Ngandika Soesoenan La300 jaar ond( 1 ). Soeuan Lawas was Djaja Utah (kita?) moelanc
Djaja sprak: eerst (2) was ik ge- aran Was Djaja Tj at j andaran.
naamd Was Djaja Tj at j andaran. Poenika noentën andoem siti
Deze verdeelde daarop het land; dadi tëloe poe(n)tjël tëloe doem.
C) Een krasse vent. Welligt was het vroeger mot de menschen evenzoo gesteld
als met de gehouwen.

Die van den tegeawoordigen tijd houden het niet zoo

lang uit.
(')

Ik geloof dat we hier niet met '.iet Javaanscbe moei» te doen hebben.
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liet werd verdeeld in 3 stukken Kala adoem tjatjaiigkok dina
(en?) 3 deelen. Toen de ver- djoemaäli tanggal patbëlas sasi
deeling plaats vond was liet. Moharam tahoen Alip.
Vrijdag dus l é der maand Moeharam van liet jaar Alip.
Eu verder opschrift No. IV.
Poenika tjatjahan tjatjaiigDit hier is de opgave van de
volkstelling te Timbangantën : kok isining Timbangantën.
Daarop worden 78 kampongs opgenoemd, welke allen heden
ten dage nog bestaan.
In een geschrift, dat ik van den Regent van Soekapoera
ter inzage kreeg, en gedateerd 1770 van onze jaartelling, vind
ik ook onzen Lawas Djaja genoemd en achteraan een opgave
van dezelfde kampongs bijna in dezelfde volgorde.
Volgens dat geschrift, hetwelk ik later wil behandelen als
ik nog wat beter beslagen ten ijs kan komen, wordt ook
gesproken van een splitsing van Timbangantën in 2 deelen,
met de Tjimanoek tot scheiding, welk eene deel thans o. a.
het district Panembong uitmaakt, on de andere helft het
tegenwoordige district Timbangantën of wel daarin gelegen is.
De kaart bevat verder de merkwaardigheid, dat zij tusschen
de Tjihaliwoeng eu Tjisadaue aanwijst het rijk of de stad
(nagara) Padjadjaran en daar naast de Lawang hadji of vorstenpoort, op Buitenzorg gemakkelijk te vinden. De plaats waar
Batavia staat, komt nog onder zijn ouden naam Noesa Klapa
voor.
Wijders wordt de Pangerango genoemd Pangrango (vergelijke
rangoe, broos) enlndramajoe Drëmajoe, denkelijk een verkorting
van Derma of darma {<&<&,) Ajoe (de pligt van het goede of der
deugd).
De heiligheid van Tjiëla is thans heel wat gedaald en dat
de Koentjen bij een erge ziekte mijne hulp kwam inroepen
om obat, heeft haar praktijk niet weinig geschaad.
Tjiëla is thans even toegankelijk als Tjiboeroej, waar kort-
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geleden, sedert menschengehengenis voor het eerst, een regent
van Limbangan, alsmede een wadana van het district een voet
zetten, terwijl kort daarop de Eesident de kampong bezocht.
Men brandt daar zelfs petroleum, welke nieuwigheid echter
niet zonder schokken bleef; want een blik met die olie ontplofte, legde p. m. 30 huizen in de asch en kostte 5 menschen
het leven.
In een woord de heiligheid is voor een groot deel verdwenen,
en is ook hier weer-bevestigd het spreekwoord: Sic transit
gloria mundi.
Als nu de lezer maar met deze korte introductie der kaart
tevreden is !
Waspada, 2 Aug. 1876.

(

DE PLAATSNAAM SINGAPAENA,
DOOK

K. P. H O L L E .

Onder de stukken betreffende Timbangantën, welke ik reeds
verzamelde, komt er een voor, dat ik hieronder doe volgen,
ofschoon het uit veel lateren tijd dateert dan de kaart en de
soenans reeds tot dipatis waren afgedaald.
Het is de copij van een koperen plaat, gevonden in de kampong Naga, op de grens van Singaparna in het Mangoenredjasche gelegen, waar ze als kaboejoetan nog eenigzins in eere
wordt gehouden. De kaboejoetan moet nog kaboejoetan Radja heeten.
Er blijkt uit hoe gek het soms met plaatsnamen toegaat en
hoe moeijelijk het dikwerf is, zonder historische toelichting, de
beteekenis van den naam uit te maken.
Reeds menigmaal hoorde ik vragen: hoe komt men toch
in de afdeeling Tasikmalaja aan een leeuw enplaats ? (Singaparna,
dat men als een verbastering van Singhapërnah aanzag), en
moeijelijk zou er een juist antwoord te geven zijn, wanneer niet
de onderwerpelijke plaat ons uit den nood hielp. De leeuwen
verdwijnen hier even zoo, als die van zekere vrijhaven in
de buurt van Eiouw (Singapoera, eigenlijk Singgapoera, aanlegplaats) en hebben wij in deze slechts te doen met een ouden
Soendanees, genaamd. Singaprana, die door den dipati van
Timbangantën aan de zorg van een hoofd, werd aanbevolen en
wiens eigennaam, met omzetting van den medeklinker r, lateieen plaatsnaam werd.

178
De piagëm, waarbij dit feit
Dit is een piagëm, afgeschreven van een vroegeren, waarvan de plaat beschadigd is.
Do inhoud is : Dit is een piagëm van den dipati van Timbangantën, gegeven aan oom
Singaprana. Oom Singaprana
plaats ik op zijn land Eadja
Ki . . . Wangsa di Krija. Gij
moet voor hem zorgen, want
het is uw eigen oude, voor alles moet gij zorgen ; — en wel
ten eerste : dat niemand (hem)
vernedere ; ten tweede : dat niemand hem ongelukkig make;
ten derde: dat niemand met
hem twiste.
Laat dit vooral uw streven
zijn, dat niemand anders den
neus in zijn zaken steke, dit
zou ongeluk aanbrengen.
Als iemand dit (bevelschrift)
wil overtreden, moet hij bedwongen? worden; gij moet
hem straffen en zijn kris afnemen eu wegbrengen.
Laat uw volk te Eadja dit
mijn bevelschrift goed in acht
nemen, zoo als het in den
piagëm staat. Geschreven op
Vrijdag den 8sten der maand
Sawal in het jaar alip.
De piagëm werd overgeschreven op Vrijdag den 24sten der

geconstateerd wordt, luidt:
Pangët soerat piagëm toeroenan saking piagëm kang
diiigiiir dening sampoen roeksak papanipoen. Wondening
oenine: Pengët soerat piagëm
isoen dipati Timbangantën kagadoeh dene paman Singaprana,
paman Singaprana soen ënggonaken ing boemine ing Radja. . ..Ki. . .Wangsa di Krija
Sira raksanën ponta WOBgatoewa Sira dewek saoendakara,
Sira roemaksa, kalajan sapisaiino bok ana kang ngadjanani
kaphidone bok ana kang mitënahi, kang ping tëloenc bok
ana kang ngadonani.
Ikoe ta Sira den ijatna adja
aweh den amboeng dening wong
lijan ikoe sangare pitënah, jen
si ana arëpa ngambah koedoe amaksa, sira tërapëna poeloenganna kërise katoer maring ngisoen,
ikoe ta raj at Sira wong Radj a,
den pada ngestokëna ing oendaug isoen kang moeni ing soerat piagëm. Kala noelis ing dina
Djoemaäh tanggal ping woloe
woelan Sawal ing tahoen Alip.
Kala noeroeu piagëm ing dina Djoemaäh tanggal patlikoer
woelan Djoemadilawal ing tahoen Alip ing tahoen 1203 titi
toelis Bagoes Djaja.
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maand Djoemadilawal van het
jaar alip (of) het jaar 1203.
Bagoes Djaja.
Zoo luidt de in Soendaasch-Javaansch (basa djawarè=djawa
sawarè) geschreven piagëm, en ik zeg met Bagoes Djaja, titi
toelis.
Waspada, 14/8.
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NOTA
BETREFFENDE DEN EKONOMISCHEN TOESTAND VAN HET RIJK
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Aspirant Kontroleur bij het Binnenlandsch Bestuur op
Java en Madura.

Ten einde eenig inzicht te krijgen in den ekonomischen
toestand van een land, komt liet mij noodig voor na te gaan:
in de eerste plaats, welke werkkrachten in dat rijk aanwezig
zijn en in hoeverre de bevolking over haren arbeid vrijeb'jk
beschikt, dan wel dien moet aanwenden in het belang van den
staat of van cle bestuurders van het land; in de tweede plaats
welke gegevens voor welvaart de natuur, te hulp gekomen door
de hand der menschen, aanbiedt, in hoeverre de bevolking er
iu geslaagd is daarvan partij te trekken en in welke opzichten
zij bij het vervullen dier taak wordt te hulp gekomen of bemoeielijkt door het bestuur.
Het eerste onderwerp zal ik trachten te behandelen onder
de hoofden : a. bevolking, waarbij tevens in het kort kan nagegaan worden op welke wijze het rijk bestuurd wordt, b. heereudiensten, c. slavernij en paudelingschap. Het tweede onder
de hoofden: a. landbouw en veeteelt, b. nijverheid, c. handel.

BevolkingHet zuidelijk gedeelte van Bangli is vrij dicht, het midden

'•:'-' -r- n;'^
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en het noorden daarentegen vrij schaars bevolkt. Het getal
rijksheerendienstplichtigen (pëngajah's) werd mij -opgegeven
5000 te bedragen ; indien dit getal juist is, dan kan men bij
benadering het geheele cijfer der Heidensche bevolking op
•30.000 zielen schatten.
Mahomedanen vindt men in Bangli in het geheel niet en
slechts een twaalftal Chineezen is in dat rijk blijvend gevestigd.
In den tijd van den koffieoogst hebben deze gewoonlijk nog
15 à 20 hunner landgenooten tijdelijk in dienst.
Buiten dit gering aantal handeldrij vende Chineezen (allen
Smgké's, die dus ook hier hunnen roem als pioniers van den handel handhaven), houden geene vreemdelingen in Bangli verblijf.
Alvorens na te gaan welke diensten door den vorst van de
bevolking gevorderd worden, zal het wellicht goed zijn een'
korten blik te slaan op de inrichting van het staatsbestuur.
De m het vorige jaar overleden vorst liet bij zijn' dood
zeven wettige zonen na, die allen reeds den mannelijken leeftijd bereikt hadden.
De vrees, dat naijver tusschen hen zou ontstaan en binnenlandsche onlusten daarvan het gevolg zouden wezen, had hem
doen besluiten het rijk voor zijn dood te verdeden en te bepalen, dat zijn oudste zoon wel is waar in naam vorst van
geheel Bangli zijn zou, doch hij slechts een gedeelte van het
rijk onder zijn direct beheer zou hebben, en dat elk zijner andere zoons en zes zijner verdere bloedverwanten ook een bepaald
gebied ter besturing zouden krijgen.
Alle deze personen voeren nu den titel van //anak-agoeng",
heffen in hun gebied belastingen, en beschikken over leven en
dood der opgezetenen.
Op enkele uitzonderingen na houden die vorstjes verblijf op
de hoofdplaats en zijn dus een' min of meer aanmerkelijken
afstand van hunne onderhoorigen verwijderd. Zij stellen daarom hoofden (jvaMcèl) aan, die het bestuur voeren over een
of meer dessa's en tevens hen op de hoogte houden van wat
er in hun gebied voortvalt.
xxiv
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Deze prabèkel hebben onder zich kleinere hoofden {Mian
tèmfek), die door de bevolking gekozen worden. Dezelaatsten
regelen alle dessa-zaken en worden daarin bijgestaan door den
„pangliman", die hen ook bij afwezen vervangt.
Yerder hebben zij djoeroe-araJis (boodschappers) te hunner
beschikking, om hunne bevelen aan de dessa-lieden over te
brengen.
I0 Geschillen tusschen de bevolking worden gewoonlijk door
eiken anak-agoeng in zijn eigen gebied beslecht; slaagt hij
hierin echter niet, of geldt het questies tusschen personen onder bevelen ran verschillende anak-agoeng's staande, dan wordt
de zaak op de hoofdplaats afgedaan door de zeven broeders gezamelijk.
De bespreking van dergelijke zaken van algemeen belang
heeft gewoonlijk plaats, wanneer de duisternis de vorstelijke
broeders genoodzaakt heeft het hanenvechten, waarmede zij zich
dagelijks op den passer bezig houden, te staken.
De oppervorst, een onbeduidend en weinig geacht persoon,
met zeer beperkte vermogens, is bij die beraadslagingen gewoonlijk slechts figurant, en wanneer hij niet persoonlijk in de
behandelde zaak geïnteresseerd is, neemt hij steeds genoegen
met alles wat zijne broeders anak-agoeng G'dé Ngoerah en
anak-agoeng Tjokorda (*), die den meesten invloed hebben,
goedvinden te bepalen.
Bij de behandeling dier zaken belmoren de vorsten zich te
gedragen naar den inhoud der peswara's, dat zijn de op schrift
gebrachte besluiten van den //sang mawa boemi" (landsheer).
Meermalen echter ontstaan daarbij moeielijkheden, daar elke
vorst voor de belangen zijner eigene onderhoorigen opkomt.
In sommige gevallen wordt de zaak dan gebracht voor den
priesterraad of raad van Kerta's, die advies uitbrengt volgens
de wetboeken.
"~^~Ngoerah en Tjokorda zijn eigenlijk alleen vorstelijke titels; de heide hiertedoelde personen hebeen echter van hunne jeugd af aan geene andere name»
gedragen.
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De zaak komt dan weer voor de vorsten, die vervolgens uitspraak doen, gewoonlijk in overeenstemming met dat advies.
Dit laatste is echter niet verplicht.

HeerendienstenElke anak-agoeng beschikt in gewone gevallen over de heerendiensten zijner eigen onderhoorigen. De voornaamsten zijn :
I e het onder kouden der vorstelijke woning, wat vooral in deii
westmoesson dikwijls de diensten der bevolking vordert;
2 e liet bewaken daarvan, waarvoor dagelijks in het geheel
circa 40 lieden opkomen;
3 e het onderhouden der groote wegen; hiervoor wordt de bevolking niet dan in de hoogste noodzakelijkheid opgeroepen.
4 e het verrichten van koeliediensten, welke meest voor rekening
komen van de bewoners der hoofdplaats, daar zij in de onmiddelijke nabijheid zijn der vele aldaar gevestigde vorstjes,
die elk de beschikking hebben over eene der acht wijken,
waarin de kotta verdeeld is.
5 e het houden van de wacht op de plaatsen waar in- en uitvoerrechten geheven worden.
Behalve de bovengenoemde rijksheerendiensten worden ook
nog dessaheerendiensten van de pëngajah's gevorderd, welke
bestaan in het onderhouden der dorpswegen, tempels en —
hanenvechtbanen.
Al deze diensten, welke uitsluitend voor rekening der leden
van de laagste kaste komen, drukken niet zwaar, en gewoonlijk presteert elke heerendienstplichtige per maand niet meer
dan ééne dagdienst.
Ook het oorlogvoeren geschied in heerendienst, daar van een
vast leger natuurlijk hier geen sprake is.
Sedert tal van jaren is Bangli, als bondgenoot van Hongkong, op voet van oorlog met Gianjar. De strijd wordt wel
is waar niet met veel verbittering gevoerd, daar het veten
geldt tusschen de vorsten, veten waarbij de bevolking geen
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Deze prabèkèl hebben onder zich kleinere hoofden {Mian
ümpèh), die door de bevolking gekozen worden. Dezelaatsten
regelen alle dessa-zaken en worden daarin bijgestaan door den
trpangliman", die hen ook bij afwezen vervangt.
Yerder hebben zij djoeroe-aralis (boodschappers) te hunner
beschikking, om hunne bevelen aan de dessa-lieden over te
brengen.
*** Geschillen tusschen de bevolking worden gewoonlijk door
eiken anak-agoeng in zijn eigen gebied beslecht; slaagt hij
hierin echter niet, of geldt het questies tusschen personen onder bevelen van verschillende anak-agoeng's staande, dan wordt
de zaak op de hoofdplaats afgedaan door de zeven broeders gezamelijk.
De bespreking van dergelijke zaken van algemeen belang
heeft gewoonlijk plaats, wanneer de duisternis de vorstelijke
broeders genoodzaakt heeft het hanenvechten, waarmede zij zich
dagelijks op den passer bezig houden, te staken.
De oppervorst, een onbeduidend en weinig geacht persoon,
met zeer beperkte vermogens, is bij die beraadslagingen gewoonlijk slechts figurant, en wanneer hij niet persoonlijk in de
behandelde zaak geïnteresseerd is, neemt hij steeds genoegen
met alles wat zijne broeders anak-agoeng G'dé Ngoerah en
anak-agoeng Tjokorda (*), die den meesten invloed hebben,
goedvinden te bepalen.
Bij de behandeling dier zaken belmoren de vorsten zich te
gedragen naar den inhoud der peswara's, dat zijn de op schrift
gebrachte besluiten van den //sang mawa boemi" (landsheer).
Meermalen echter ontstaan daarbij moeielijkheden, daar elke
vorst voor de belangen zijner eigene onderhoorigen opkomt.
In sommige gevallen wordt de zaak dan gebracht voor den
priesterraad of raad van Kertas, die advies uitbrengt volgens
de wetboeken.
(*)

Ngoerah en Tjokorda zijn eigenlijk alleen vorstelijke titels; de beide hier-

bedoelde personen heboen echter van hunne jeugd af aan geene andere name»
gediagen.
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De zaak komt dan weer voor de vorsten, die vervolgens uitspraak doen, gewoonlijk in overeenstemming met dat advies.
Dit laatste is echter niet verplicht.

Heerendiensten.
Elke anak-agoeng beschikt in gewone gevallen over de heerendiensten zijner eigen onderhoorigen. De voornaamsten zijn :
I e het onderhouden der vorstelijke woning, wat vooral in den
westmoesson dikwijls de diensten der bevolking vordert ;
2 e het bewaken daarvan, waarvoor dagelijks in het geheel
circa 40 lieden opkomen;
3 e het onderhouden der groote wegen; hiervoor wordt de bevolking niet dan in de hoogste noodzakelijkheid opgeroepen.
4 e het verrichten van koeliediensten, welke meest voor rekening
komen van de bewoners der hoofdplaats, daar zij in de onmiddelijke nabijheid zijn der vele aldaar gevestigde vorstjes,
die elk de beschikking hebben over eene der acht wijken,
waarin de kotta verdeeld is.
5 e liet honden van de wacht op de plaatsen waar in- en uitvoerrechten geheven worden.
Behalve de bovengenoemde rijksheerendiensten worden ook
nog dessaheerendiensten van de pëngajah's gevorderd, welke
bestaan in het onderhouden der dorpswegen, tempels en —
hanenvechtbanen.
Al deze diensten, welke uitsluitend voor rekening der leden
van de laagste kaste komen, drukken niet zwaar, en gewoonlijk presteert elke heerendienstplichtige per maand niet meer
dan ééne dagdienst.
Ook het oorlogvoeren geschied in heerendienst, daar van een
vast leger natuurlijk hier geen sprake is.
Sedert tal van jaren is Bangli, als bondgenoot van Hongkong, op voet van oorlog met Gianjar. De strijd wordt wel
is waar niet met veel verbittering gevoerd, daar het veten
geldt tusschen de vorsten, veten waarbij de bevolking geen
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belang lieeft, doch desniettemin is eene voortdurende waakzaamheid aan de grens noodzakelijk. Daardoor worden dagelijks
vele lieden aan hun werk onttrokken.
Wanneer een groote inval wordt beraamd of nieuwe versterkingen opgeworpen worden, mogen de heerendienstplichtigen
soms weken lang niet naar hunne woningen terugkeeren.

Slavernij en pandelingschap.
In 'Bangli worden ook personen gevonden, die voor altijd
alle aanspraak op de vruchten van hunnen arbeid verloren hebben , personen, die het onverdeeld eigendom van hunnen meester
zijn.
Ongeveer twintig slaven behooren aan de in Bangli gevestigde Chineezen, die ze van den vorst gekocht hebben.
De anderen zijn allen het eigendom van den vorst, zijne
broeders of verdere bloedverwanten. Het aantal dier lieden
wordt geschat op circa duizend. Slaven worden de navolgende
personen :
I e . krijgsgevangenen, voor zooverre zij niet onmiddelijk afgemaakt worden; soms worden deze personen verkocht, doch behalen dan eenen prijs van niet meer dan 15 à 20 gulden.
2C. personen, die wegens eenig misdrijf des doods schuldig zijn,
doch door den vorst worden begenadigd en dan hunne boete
niet kunnen betalen; vrouw en kinderen deelen in hun lot.
3 e . de vrouwen en dochters van soedras, die overlijden zonder
mannelijken nakomeling of aangenomen zoon (sentana) na te laten.
Wanneer een man wënscht te trouwen met eene slavin,
en de vorst geeft zijne toestemming, dan moet hij bij haar
in het paleis komen wonen en wordt ook als slaaf beschouwd,
tenzij hij een' behoorlijken koopprijs voor haar aan den vorst
betaalt, als wanneer zij zijn eigendom wordt.
Daar alles wat een slaaf verkrijgt het eigendom is van zijn'
meester, zoo spreekt het van zelf, dat als hij eene vrouw
huwt, deze ook het eigendom van den vorst wordt.
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De slaven moeten al liet werk doen, dat hun meester hnn
oplegt, terwijl de slavinnen, zoolang zij jong en schoon zijn,
als bijwijven worden gebruikt en later ook allerlei werk verrichten, of naar den passer gezonden worden om handel te
drijven, waarvan de winsten grootendeels aan de vorsten moeten
afgestaan worden.
Tijdelijk van hunne vrijheid beroofd zijn de pcmdelmgen,
personen, die hunne schuld niet kunnende betalen, bij den
sclmldeischer in dienst treden tot tijd en wijle zij aan hunne
verplichtingen kunnen voldoen. Soms ook worden deze personen aan den meestbiedende afgestaan en de opbrengst aan den
sclmldeischer gegeven, terwijl zij dan hunne vrijheid terug
kunnen bekomen door het betalen der som, waarvoor de kooper
hen genomen heeft.

Landbouw.
In Bangli behooren alle gronden, zoowel de bebouwde als
de onbebouwde, aan den vorst in zijne qualiteit van landsheer.
De eersten heeft hij echter in erfelijk gebruik gegeven aan
zijne onderdanen, in dier voege, dat zooveel mogelijk elke
rijksheerendienstplichtige een deel daarvan krijgt. De vorst
heeft alleen in sommige bepaald aangewezen gevallen (waarover
later) het recht, om gronden, eens door hem in bruikleen gegeven, weer terug te nemen.
In elke dessa zijn een bepaald aantal deelhebbers ; sterft een
hunner, dan komt zijn grond aan dengene, die hem als
heerendienstplichtige vervangt, meestal zijn zoon of aangenomen zoon.
De gebruikers dezer gronden hebben het recht niet ze te
verkoopen; wel mogen zij die verpanden, doch dan blijft op
den verpander de verplichting rusten, om de bij zekere gelegenheden voor die gronden te leveren rijst en duiten te voldoen.
De voornaamste producten, welke in Bangli verbouwd worden, zijn:
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a. rijd, die zoowel op kunstmatig besproeide, als op tegalvelden geplant wordt,
h. djagoeng,
c. ketéla,
d. gierst (djawa).
e. tabak,
ƒ. suikerriet,
g. uien ,
h. koffie.
Alleen in liet zuidelijk gedeelte van Bangil vindt men sawahvelden; deze zijn van zeer goede kwaliteit. Ook wordt
aan de bewerking door de bevolking veel zorg besteed. Men
let hier op verscheidene kleinigheden, welke m Boelèleng verwaarloosd worden. Zoo, bijv. wordt op de plaats waar het
water op de sawah komt een vierkant vakje afgeschoten, om
aan het zand, dat door het water wordt medegevoerd, gelegenheid te geven tot bezinken.
° Ook wordt van het wieden meer werk gemaakt dan m Boelèleng.
Behalve het in laatstgenoemd rijk daarvoor gebruikt wordend mesje (kiskis), tusschen een gespleten bamboe geklemd .
dat men met onze schoffel zou kunnen vergelijken, bezigt men
in Baügli daarvoor nog een ander werktuig, een soort hark
met houten tanden, waardoor de grond beter losgemaakt wordt.
Indien het gewas niet door ziekte als anderzins geteisterd
wordt, dan oogst men van eiken bos zaadpadi 50 tot 60 even
groote bossen padi.
' Sedert vele jaren zijn geene nieuwe sawahs aangelegd.
De reden daarvan is niet gebrek aan beschikbaren vruchtbaren
grond, doch gemis van het noodige water. Wel is waar vloeit
veel water nog onbenut weg, doch daar liet veelal door diepe
ravijnen stroomt, zoo zou het opwerpen der vereischte dammen
ontzachelijk veel materialen en arbeid kosten.
Yan de sawahs wordt geene belasting betaald. Het water,
dat van de bergen stroomt, wordt echter beschouwd het eigendom te zijn van den vorst ; het is domein.
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Op ieder nu, die een deel van dat water voor de besproeiing zijner velden gebruikt, rust de verplichting, om, als de
vorst een feest geeft of vele gasten ontvangt, tot het bestrijden der onkosten bij te dragen.
De hoegrootheid dier bijdrage hangt af van de hoeveelheid
water, die de landbouwer noodig heeft. Een aandeel water
voldoende om bij goeden grond 300 à 400 vierkante rijnlandsche roeden te besproeien (winih atënah) wordt daarbij als eenheid aangenomen.
Geeft de vorst nu een verbrandingsfeest, dan moet voor elke
tënah winih de benoodigde rijst voor ééne balé (een tafel van
16 personen) en in geld £00 kèpèngs (gelijk aan / 0,625) geleverd worden. Bij het vieren der godenjaarfeesten (odallan),
hetwelk om de zes maanden (elk van 35 dagen) geschiedt,
wordt slechts de helft gevorderd, enz.
Wegens het groote aantal der in Bangli regeerende vorstjes,
hebben die heffingen meermalen plaats. Eene geregelde belasting zou zeker de voorkeur verdienen, daar thans de landbouwer steeds in onzekerheid verkeert in hoeverre hij over zijnen
oogst zal kunnen beschikken.
Ook rust op de gebruikers der sawahs de verplichting, om
aan rle hanengevechten, die eens per jaar in de vorstelijke
hanenvechtbaan worden gehouden, deel te nemen.
Voor de voeding der slaven van den vorst en het dagelijksch verbruik van rijst in het paleis dient de opbrengst der
zoogenaamde «emak droewé of doewé', dat zijn domein-sa vahs.
De vorst laat die voor zijne rekening bewerken, in dier voege,
dat de opbrengst in drieën wordt verdeeld, waarvan hij twee doelen krijgt, terwijl een deel aan den bewerker ten goede komt.
De sawah's droewé vinden voornamelijk hun oorsprong in
liet //mandjmg", dat is het recht van den vorst, om, als een
soedra sterft zonder mannelijke erfgenamen na te laten, zich
al diens goederen toe te eigenen.
Eveneens worden de sawahs van een1 tot den dood veroordeelde ten behoeve van den vorst verbeurd verklaard.
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De tegenwoordige vorst neemt echter ook andere middelen
te baat, om zijne domein-sawahs uit te breiden.
Zoo, bijv. heeft hij kort na het overlijden van zijn vader
van vele sawahs aan lieden uit de dessa Tampwagan (gelegen in
het zuidoosten van Bangli) toebehoorende een gedeelte afgenomen en bij de sawah droewé gevoegd, onder voorwendsel
dat voor die velden in verhouding tot hunne uitgestrektheid
een te klein aandeel bij de heffingen betaald werd.
Dergelijke handelingen zijn in strijd met het bovenvermelde
rechtsbegrip, volgeus hetwelk de vorst de gronden eens door
hem in bruikleen afgestaan, niet weer willekeurig geheel of
gedeeltelijk mag terugnemen.
Ook is het, zegt men, eene der geliefkoosde straffen van
den tegenwoordigen vorst, om', als een der hoofden zich aan
eenig vergrijp heeft schuldig gemaakt, hem te straften met
verbeurdverklaring van eenige zijner ambtelijke sawahs en die
bij de domein-sawahs te voegen.
De jaarlijksche opbrengst der sawah droewé wordt geschat
op 4.200 pikols ontbolsterde rijst.
Als de vorst in geldverlegenheid is, gaat hij er soms toe
over eenige dier sawah droewé te verkoopen, waarvan dan een
lontarbrief in den behoorlijken vorm wordt opgemaakt.
Dit is de oorsprong der enkele in partikulier eigendom bezeten sawahvelden.
In het midden en het noorden van het rijk wordt de rijst
alleen op tegalvelden verbouwd. Deze gronden worden dikwijls
na twee jaren beplant te zijn geweest weer verlaten en andere
ontgonnen; in elk geval moeten zij om de twee jaren één jaar
braak liggen.
De opbrengst bedraagt niet meer dan 1/4, in de gunstigste
gevallen 1/3, van die der kunstmatig besproeide velden.
In den regel worden van deze gronden door de vorsten slechts
weinige of in het geheel geene heffingen gedaan, en hebben de
bebouwers jaarlijks alleen eene kleine belasting te betalen aan
de dessa (oepëtiu dessa).
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Het totaal bedrag der jaarlijksche productie van rijst is
moeielijk op te geven. Bangli brengt echter meer dan genoeg
voort voor de behoefte der bevolking.
Bjagoeng wordt veel verbouwd; soms als tweede gewas op
de sawahs, grootendeels op tegalvelden.
Ook is de productie van hètéla aanzienlijk.
Aan de kanten der gaga's wordt soms gierst verbouwd, doch
slechts in onbeduidende hoeveelheid.
Klapperboomen vindt men in Bangli weinig, het klimaat is
te koud. De opbrengst is niet voldoende om in de behoefte
der bevolking te voorzien.
Als tweede gewassen worden ook nog verbouwd: tabah, koriander (ketoembar; het wordt gebruikt als toespijs bij het
vleesch), suikerriet en ketimoen; de beide eerste artikelen grootendeels , de laatste uitsluitend voor binnenlandsche consumptie.
Ia het noorden van Bangli, vooral in de nabijheid van het
meer Batoer, legt men zich algemeen op de wienteelt toe. De
grond is daar voor die cultuur zeer geschikt en van daar uit
wordt het grootste deel van Bali, zoowel van witte als roode
uien voorzien. De opbrengst per bouw bedraagt 7 tot 14 pikols, naar mate der gesteldheid van den grond.
Een vijftiental jaren geleden is de bevolking van Bangli begonnen koffie te planten. Het |terrein is in het bergachtige
Bangli uitstekend voor die cultuur geschikt. De koifiecultuur
is echter bij de Balineezen nog steeds eenigzins impopulair en
de winsten daarbij te behalen, welke voor den Boelèlènger zeer
aanzienlijk zijn en hem over zijne godsdienstige vooroordeelen
hebben doen heenstappen, zijn voor den koffieplanter in Bangli
niet zoo groot, daar hij verplicht is zijne koffie aan bepaalde personen te verkoopen en dus niet zulke hooge prijzen bedingen kan.
De Banglische koffie is van zeer goede kwaliteit.

VeeteeltRunderen worden in vrij aanzienlijke hoeveelheid gefokt en
uitgevoerd.
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De paarden zijn schaars en klein; er wordt bij lange na ni ei
zooveel gebruik van gemaakt voor het transport van goederen
als te Boelèlèng.
Ook hei, aantal der varkens in Bangli is gering.

NijverheidGouden en zilveren voorwerpen worden hier zeer weinig vervaardigd , daar de bevolking te arm is om ze te koopen en
het den kleinen man bovendien door de vorsten en rijksgrooten zeer kwalijk genomen zou worden, indien hij zich met een
gouden kris of ander kostbaar voorwerp in het openbaar durfde
vertoonen.
De 4. of 5 goudsmeden in Bangli zijn allen in dienst van
de vorstjes.
Uzersmeden zijn menigvuldig: die van Taman-Bali zijn bekend voor hun degelijk werk en munten vooral uit in het
vervaardigen van landbouwgereedschappen en voorwerpen voor
dagelijksch gebruik.
De wapens door hen vervaardigd zijn echter van mindere
qualiteit dan de Boelèlèngsche.
Ook de timmerlieden zijn zeer ervaren in hun werk, dat
hoofdzakelijk bestaat in het vervaardigen van bale's. Hei
hout en de bamboe zijn in de bosschen zeer overvloedig; van
daar dat de huizen in Bangli niet, zooals de gewoonte is op
Bali, van klei, doch veelal van bamboe vervaardigd zijn. Doelancjs (schotels met pooten, die als tafeltjes dienen en door de
vrouwen op het hoofd gedragen plegen te worden), bokor? (houten schalen voor vruchten etc.) eu Aanekooien worden in
menigte vervaardigd, en naar Boelèlèng uitgevoerd.
De metselaars van Bangli staan als goed bekend ; dikwijls
gaan zij naar Boelèlèng om werk te zoeken en blijven daar
dan geruimen tijd.
De tempels in dit rijk kwamen mij voor minder schoon te
zijn dan die van Boelèlèng, hetwelk echter waarschijnlijk hei
"•evola- is van de mindere welvaart der bevolking.
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Alle handwerkslieden zijn in Bangli vrijgesteld van de gewone heerendiensteu.
Men beschouwe dit echter niet als eene bescherming der
nijverheid door den vorst, want de buiiengewone diensten,
die deze lieden moeten presteeren, zijn des te talrijker.
Dikwijls toch worden zij opgeroepen naar het paleis, waar
zij dan soms maanden lang aan het werk gezet worden tegen
een gering of in het geheel geen loon.
Alleen wordt voedsel en ook wel eens eene geringe hoeveelheid opium aan hen verstrekt.
Door tic vrouwen wordt in Bangli zeer weinig geweven.
Andere takken van nijverheid dan de bovenvermelde worden
hier niet beoefend.
Arensuiher en Mapperolie worden in geringe hoeveelheid aangemaakt,. Door de binnenland sehe ligging van Bangli, is liet
noodig hef, zont van elders in te voeren.

Handel.
Goede communicatiemiddelen, veiligheid van goederen en
zoo min mogelijk belemmering bij in- en uitvoer zijn drie
zaken, welke voorzeker voor den handel van groot belang zijn.
Hel is daarom wellicht niet ondienstig, alvorens de handelsartikelen te bespreken, na te gaan in hoe verre in Bangli aan
deze drie vereiscliten voldaan wordt.
a. Communicatiemiddelen.
Bangli is in het binnenland van Bali gelegen en ringsom
door andere rijkjes ingesloten, zoodat het zijne producten niet
direct over zee vervoeren kan, doch ze allen over land moet
brengen naar Boelèlèng of Karangasem. Dit geschiedt met pikoelpaarden, veelal ook door cle bewoners zelven.
Zooals boven gezegd is, wordt aan de wegen niet gewerkt
dan in de uiterste noodzakelijkheid. Zij loopen echter, behalve
die van de hoofdplaats naar Klongkong, waar men op een traject van + S mijlen 7 diepe ravijnen moet overtrekken, over
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een vrij gelijkmatig hoogland, zoodat zij in alle tijden van het
jaar begaanbaar zijn.
b. Veiligheid van goederen.
Deze laat minder te wenschen over dan men, de decentralisatie van het bestuur in aanmerking genomen, zou verwachten.
Diefstallen komen slechts zelden voor, en men schroomt niet
het vee des nachts in groote kudden buiten te laten grazen.
Ik meen dit te moeten toeschrijven aan de gestrengheid, waarmede het misdrijf van diefstal gestraft wordt.
Indien de bestolene den dief achterhaalt, dan heeft hij het
recht hem onmiddelijk te dooden en wordt hij volstrekt niet
gestraft, indien hij kan bewijzen dat de verslagene werkelijk
bij hem gestolen heeft, waartoe het voldoende is, dat hij eenen
eed aflegt.
Indien de dief niet achterhaald, doch later ontdekt wordt,
dan gebeurt het meermalen, dat de bestolene met hem eene
schikking treft.
Weigert de benadeelde partij echter dit te doen en wordt
de zaak voor den vorst of den Kaad van Kerta's gebracht, dan
wordt den dief, indien hij het misdrijf over dag gepleegd heeft,
eene boete opgelegd van 24,500 kèpèngs (gelijk aan / 7 6 , 5 6 ) ,
is het des nachts geschied, dan wordt de boete verdubbeld. (*)
Yelen zijn niet in staat deze boeten te betalen en moeten
dan eene verminkende straf ondergaan, terwijl zij bij herhaling
van misdrijf gekrist worden, tenzij de vorst hun vergiffenis
schenkt en hen bij het getal zijner slaven voegt.
In het algemeen is dus de veiligheid van goederen vrij goed
verzekerd, doch tegen de hebzucht der vorsten kan men zich
moeielijk beveiligen, en personen die eenig fortuin hebben, zullen zich in den regel wel wachten daarvan iets te doen blijken.
Nog onlangs is het gebeurd, dat een Chineesche pachter,
(*) Deze boeten komen geheel overeen met die, welke in Boelèlèng on hetzelfde misdrijf gesteld zijn; de "bewoners van het laatste rijk zijn echter rijker
en het valt hun dus gemakkelijker ze te voldoen.
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die een gedeelte der pachtpeniiingeii (waarvan de betalingstermijn nog niet was verstreken) niet op de eerste sommatie betaalde, zich al zijne bezittingen, welker waarde veel meer bedroeg dan het verschuldigde, zag ontnemen.
c. In- en uitvoerrechten.
Deze worden niet alleen geheven aan de grenzen van het
land, doch ook overal waar men uit het gebied van den eenen
anak-agoeng in dat van den andere trekt. Zoo bijv. moeten
personen die goederen willen transporteeren van de hoofdplaats
Bangli naar Boelèlèng, vijf malen belasting betalen. Deze rechten zijn echter niet hoog; gewoonlijk bedragen ze voor een
beladen paard 25 kèpèngs, een man met schoudervracht 8 kèpèngs, eene vrouw met hoofdvracht 4 kèpèngs.
Soms gaan lieden uit Boelèlèng koffie opkoopen in Gianjar
of Mengoei en brengen die dan door Bangli naar hunne woonplaats.
Yoor elk beladen paard wordt dan als doorvoerrecht 200
kèpèngs betaald.
De voordeelen, welke de vorsten van deze tollen trekken,
zijn natuurlijk zeer gering en staan niet in verhouding tot den
last, die zij der bevolking veroorzaken.
Een enkel voorbeeld zal voldoende zijn dit te bewijzen.
In de dessa Dahoesa is zulk een tolkantoor gevestigd. De
jaarlijksche uitkeering aan den vorst bedraagt 10 à 12 gulden
en daarvoor moet dag en nacht een heerendienstplichtigè daar
de wacht houden.
Tijdens het leven van den in het vorige jaar overleden vorst
was de groothandel geheel in handen van één Chinees, die op
de hoofdplaats gevestigd was en tegen de betaling van eene
zekere som aan den vorst het monopolie had van den verkoop
van opium en het opkoopen van koffie en huiden van de bevolking.
Toen deze vorst stierf en het rijk tusschen zijne zonen en
andere bloedverwanten verdeeld werd, stelden de meesten hunner in hun eigen gebied een afzonderlijk persoon aan, die
daar het uitsluitend recht had in bovengemelde artikelen han-
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del ie drijven, zoodat er thans tien verschillende pachters zijn.
Deze verandering is echter niet in het belang der vorsten geweest, daar de pachters nu elkaar zooveel mogelijk afbreuk
doen en zij op eikaars gebied trachten te smokkelen, waarvan
eene daling van den pachtschat het natuurlijk gevolg is geweest.
Het voordeel, dat de vorsten te zamen van de verpachtingen trekken, bedraagt jaarlijks niet meer dan 4000 rijksdaalders.
Bovendien roepen de vorsten, als zij om het een of ander
verlegen zijn, steeds de hulp van de pachters in, welke verplichte leveranties nooit betaald worden.
De pachter op de hoofdplaats rekent, dat hem dit ongeveer
ƒ 100 in dé maand kost.
Vijftien jaren geleden werd in Bangli zeer weinig opium
geschoven. De consumptie in een geheel jaar bedroeg ia dien
tijd niet meer dan 1 of 2 kisten. Toen is echter een Chinees
zich in dat rijk komen vestigen, die de bewoners in die slechte
gewoonte heeft aangemoedigd. Dit, gevoegd bij de langzamerhand eenigzins toegenomen welvaart der bevolking, die
zich zaken van weelde niet durfde aanschaften, deed na 8 à 9
jaren het opiumverbruik stijgen tot 18 leiden per jaar, terwijl
tegenwoordig jaarlijks 30 kisten van dat heulsap in Bangli aan
den man gebracht worden. De opium wordt gewoonlijk geschoven gemengd met fijngesneden sadangbladeren (*), die over
Boelèlèng van Banjoewangie en Makassar ingevoerd worden.
De opium wordt door de pachters ingekocht te Boelèlèng
voor ƒ 1500 à ƒ 1550 de kist en in het klein gesleten tegen
18 pekoe's per bol, dat is ƒ 2340 de kist.
Den prijs, dien de pachter aan de bevolking' voor hare koffie
betaalt, kan hij willekeurig vaststellen, daar in zijn pachtgebied de koffie alleen aan hem mag verkocht worden.
(*)
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Er zijn echter twee Eedenen, die hem nopen een' behoorlijken prijs aan de bevolking té betalen, en wel ten eerste, dat
de kuituur van dat product niet verplicht is en indien hij
slechts weinig betaalde de koffieplanters hunne tuinen zouden
verwaarloozen, althans geene nieuwe zouden aanleggen ; ten
tweede dat, indien hij den prijs lager stelde dan zijne collega's , de bevolking hare koffie zou binnensmokkelen in een
ander pachtgebied, wat haar niet moeielijk zou vallen. Hij
regelt dus den prijs ,dien hij aan de bevolking uitbetaalt, naar
dien, welken hij zelf in Boelèlèng kan bedingen.
In het laatst van het vorige koffieseizoen, toen de pikol koffie te Boelèlèng met 20 à 21 rijksdaalders betaald werd, bedroeg de prijs, die door de pachters aan de bevolking werd
uitgekeerd, 12 à 13 rijksdaalders.
Yerleden jaar heeft de vitooer van koffie uit Bangli 2500 à
3000 pilcols bedragen.
Ten slotte brengen de Chineeschc pachters jaarlijks 2000
stuks huiden te Boelèlèng aan de markt, waarvoor zij daar
eeueu prijs bedingen van ƒ 2.50 per stuk, terwijl door hen
in Bangli ƒ 1.80 à / 1 . 9 0 betaald wordt,
De winsten der pachters, na aftrek van transportkosten, bezoldiging hunner ondergeschikten, enz. zijn niet buitensporig
hoog.
JNTadat de pacht onder lieu personen verdeeld is geworden,
levert het exploiteeren daarvan voor elk hunner niet meer dan
een behoorlijk bestaan op.
De handel in andere dan de bovengemelde artikelen wordt
voornamelijk door de Balineezeii zelven gedreven, en is, behoudens de geringe te betalen in- en uitvoerrechten, geheel
vrij en onbelast.
Rijst wordt uit het oostelijk gedeelte van Bangli naar Karangasem uitgevoerd , echter in mindere hoeveelheid dan vroeger,
daar de binnenlands che consumptie grooter is geworden.
Thans bedraagt de uitvoer nog jaarlijks ruim 3000 pikols.
De bergbewoners in het noordwesten van Bangli, die zich
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veel met de koffie-cultuur bezighouden, koopen limine rijst
gedeeltelijk in Boelèlèng.
Djagomg wordt jaarlijks tot eene hoeveelheid van 1200 à
1500 pikols ook voornamelijk naar Karangasem uitgevoerd.
De uitvoer vau men, die voor ƒ 20 de pikol in Boelèlèng
verkocht worden, is zeer aanzienlijk ; het is mij echter onmogelijk geweest met eenige juistheid te weten te komen hoeveel
hij bedraagt.
Jaarlijks worden door de bewoners van Bangli 500 à 600
stuks runderen naar Boelèlèng gedreven en daar aan Arabiesche
en Chineesche kooplieden verkocht, die zo over zee verder vervoeren naar Batavia of Makassar. De prijs, dien zij op de
Boelèlèngsche markt bedingen, is in de laatste tien jaren van
ƒ 20 à / 25 tot ƒ 40 gestegen.
De verkoopers dier runderen keeren gewoonlijk niet met het
geld naar Bangli terug, doch zetten het om in lijnwaden,
gedeeltelijk voor eigen gebruik, gedeeltelijk om ze aan hunne
landgenooten te slijten.
Ook Boelèlèngsche handelaren begeven zich soms met verschillende artikelen, voornamelijk lijnwaden, naar Bangli, om
die aan de vorsten en rijksgroot en en aan den kleinen manie
verkoopen.
Zij gaan liefst in den tijd van den koffieoogst, daar dan de
bevolking en de vorstjes, aan welke kaatsten in dezen tijd de
pachtschat wordt uitbetaald, het best bij kas zijn, en de ondervinding hun geleerd heeft, dat op crediet verkoopen in Bangli
eene niet aan te raden zaak is.
Het bedraf van den jaarlijkschcn invoer van lijnwaden wordt
geschat op / 30.000 à ƒ 40.000.
De overige artikelen, die ingevoerd worden , zijn : ijzer, gambir en lapas van Boelèlèng, klapperolie en zout van Karangasem, sirihkalk van Koesamba in Klongkong.
De voornaamste artikelen van in- en uitvoer, waarvan ik de
waarde ten naasten bij kan schatten, zijn dus:
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Invoer :
30 kisten opium à ƒ 1525 per kist . . . .
lijnwaden

3000
1200
2750
2000
! 600

ƒ 45.750
„ 35.000

Totaal
ƒ 80.750
Uitvoer :
pikols rijst, à / 6.— per pikol . . . ƒ 18.000
//
djagoeng, à / 5.— per pikol . //
6.000
n
koffie, à / 40,— per pikol . . // 110.000
stuks Luiden, à / 2.50 per stuk. . . n
5.000
rundereu à / 40.— per stuk. . . . // 24.000

Totaal. . . . ƒ 163.000
Met het oog op deze cijfers geloof ik, dat men den jaarlijhclwn omzet iu Bangli op circa ƒ 300.000 moet schatten.
Ten slotte zij het mij vergund nog eenige algemeene opmerkingen hier bij te voegen.
Dertig jaren geleden was, zooals men mij mededeelde, de
Banglische bevolking, en dien tengevolge ook haar vorst, de
armste van Bali.
Veten in het land waren toen niet in staat zich de eerste
levensbehoeften aan te schaffen eu leden honger.
Er kwam eenige verademing toen, na de derde Balische
expeditie in 1849, Boelèlèng tijdelijk onder Bangli's opperheerschappij kwam; maar het was voornamelijk de vorst, die
daarvan voordeel trok en wiens rijkdom, voor het verkrijgen
waarvan vrij wat ongerechtigheden gepleegd zijn, van dien tijd
dagteekent.
De bevolking bleef in denzelfden kommerlijken toestand.
Het is nog geen tien jaren geleden, dat slechts de vorst
en eenige rijksgrooten zich de weelde konden veroorloven,
alleen rijst te eten, want de bevolking moest een groot deel
van haren rijst oogst buitenslands verkoopen, om zich eenige
andere onontbeerlijke levensbehoeften te kunnen aanschaffen.
Eijst vermengd met eene aanzienlijke hoeveelheid këtéla of
djagoeng was toen het eenige volksvoedsel.
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De bevolking is toen echter begonnen zich toe te leggen
op de koffieteelt, welke cultuur zich, vooral op aansporing der
in het rijk gevestigde Chineezen, langzamerhand heeft uitgebreid, zoodat thans de slechtste tijden voor de bevolking voorbij zijn, de meesten zich goed kunnen voeden en behoorlijk
Meeden, in één woord, dat tegenwoordig eene betrekkelijke
mate van welvaart onder hen hcerscht, niettegenstaande dat,
te gelijk met de koffieteelt, ook het opiumverbruik zich heeft
uitgebreid.
Bloeiend kan men den toestand van het rijk volstrekt nog
niet noemen en het geld is er nog steeds zeer schaarsch. Als
bewijs hiervan diene, dat terwijl den hcercndienstplichtige te
Boelèlèng, wiens beurt het is wachtdienst te doen op de hoofdplaats, doch niet opkomt, eene boete wordt opgelegd van 500
kèpèngs, een Banglier in dat geval niet meer dan 66 kèpèngs
verbeurt. En toch komt do laatste trouwer op dan de eerste!
De welgesteldheid der Boelèlèngers is in Bangli zoozeer bekend, dat, zooals de ondergetekende bij ondervinding weet,
zoodra zij zich in laatstgenoemd rijk in eenigzins aanzienlijk
aantal vertoonen, de prijzen der artikelen, die op de markt te
koop worden aangeboden, onmiddelijk tot het dubbele en meer
stijgen.
Er bestaat mijns inziens weinig kans, dat onder het tegenwoordig bestuur Bangli in de naaste toekomst belangrijk in
bloei toe zal nemen.
De oorlog met Gianjar is oorzaak dat aan de grens voortdurende onrust heerscht, de hoofden zich daar bijna geheel
onafhankelijk gedragen en dat de geheele bevolking onder
zware heerendiensten gebukt gaat.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat weldra ook binnenlands che
onlusten zullen uitbreken. Uit vertrouwbare bron toch vernam ik, dat de hierboven reeds vermelde anak-agoeng Tjokorda van plan is ontrouw te worden aan zijn' broeder, den
oppervorst, en zijn1 schoonbroeder, den dewa-agong van Klongkong.
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Buiten hun weten heeft hij vredesonderhandelingen aangeknoopt met den vorst van Gianjar, hopende met diens hulp
zijnen broeder te onttroonen en zelf het opperbestuur over geheel Bangli te verkrijgen.
Wie in den strijd, die wellicht volgen zal, overwinnaar
blijft, is voor de bevolking van weinig belang. De vorst is
er niet voor het volk, doch het volk voor den vorst. Wat
den tegenwoordigen titularis betreft, durf ik zelfs verzekeren,
dat zijne vechthanen hem meer belang inboezemen dan zijne
onderdanen.
Verder is eene der oorzaken, welke den vooruitgang van
bet land tegenhouden deze, dat in Bangli de tweede kaste,
die der Satrija's, zeer sterk vertegenwoordigd is en dat de
leden daarvan het wel beneden zich achten, mçt handenarbeid
zich een eerlijk bestaan te verschaffen, maar niet om door allerlei
kleine afpersingen ten koste der bevolking te leven. Dit beneemt der bevolking den lust, om door verhoogde vlijt en
inspanning wat meer te verdienen dan zij voor haar dagelijksch
onderhoud noodig heeft, te meer daar de bepaling, dat de
goederen van een' tot den dood veroordeelde aan den vorst
vervallen, het in Bangli gevaarlijk maakt rijk te zijn. Wat
het laatste betreft vinde het volgende hier nog eene plaats.
Op zekeren dag wandelde ik over den passer ' te Bangli, waar
men, zooals gewoonlijk, bezig was met hanenvechten.
Een Boelèlèngsch hoofd, dat mij vergezelde, wees mij onder
de spelers een persoon aan, die als zeer rijk bekend stond en
van wien men hem van verschillende zijden verzekerd had, dat
hij het niet lang meer maken zou in deze wereld, daar een
der broeders van den vorst een begeerig 'oog op zijne rijkdommen geslagen had.
Veel is er dus wat aan de verdere ontwikkeling van Bangli
in den weg staat. De vereischten voor meerderen bloei zijn
overigens in dat rijk wel aanwezig; daar, meer dan in eenig
ander rijk van Bali, blijven tegenwoordig uitgestrekte boschgronden en alang-alang velden beschikbaar voor dengene, die
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het wil ondernemen ze te ontginnen, gronden, zooals gebleken is, uitstekend geschikt voor dekoffiekultuur, en zoo ik mij
niet vergis, ook voor de teelt van suikerriet.
Dat ze onbenut blijven, is zeker gedeeltelijk toe te schrijven aan de schaarschheid der bevolking, doch niet geheel,
want hoe het anders te verklaren, dat in de laatste jaren
circa 2000 personen naar Boelèlèng verhuisd zijn, om daar
werk te zoeken als daglooners?
Boelèlèng, 21 Maart 1876.

BIJZONDERHEDEN
OVEll DE

SEKAH-BBVOLKING VAN BILLITON,
DOOK

CH. M. G. A. M. ECOMA VERSTEGE.

De afkomst der Sekah-bevolking van Billiton is moeijelijk
na te gaan, doch beweert men dat zij afstamt van zekeren
Djoeliar, voorvechter of panglima van den Inlandschen vorst
van Djohor (Malakka), die wegens een vergrijp tegen zijn vorst
door dezen verbannen zijnde, met zijne stam- of familieleden eerst de kusten van Linga, Siak, Eiouw, Singapore en
Malakka door zijne zeerooverijen onveilig maakte, en van
daar verjaagd, zich naar de wateren van Banka begaf, waar hij
en zijn volk zich in kleine praauwen bleven ophouden en zicli
erneerden met zeerooverijen of wel met visch-en tripangvangst ;
hierdoor wordt een gedeelte van dezen volkstam aangetroffen
in de tot het eiland Banka behoorende Klabat-baai, onder
het mijndistrikt Blinjoe, of te Koerouw onder het mijndistrikt
Koba sorterende, alsmede op het eiland Lepar, terwijl het
meerendeel zich gevestigd heeft in den Billiton-archipel.
Deze laatsten zijn verdeeld in vijf stammen, Soekoe genaamd, IL, 1. de Soekoe Djoeroe, Parak, Ketapang, Blantoe en
Oeliem, en elke soekoe staat onder het direkt bestuur van
het distriktshoofd, binnen wiens gebied zij zich ophouden.
Elke soekoe wordt daarenboven nog bestuurd door een hoofd,
uit hun midden gekozen, die thans Kapala Besaar wordt genoemd, doch vroeger den titel voerde van Deniang, en onder
XXIV.
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d ezeii Kapak besaar staan weder mindere hoofden, als hauen of
Icetoea (oudsten des volks), zijnde eigentlijk familiehoofden; al
deze hoofden matigen zich aandeelen aan van de verdiensten deionder hen staande bevolking, hetgeen voor deze laatste zeer bezwarend is, en dit zal eerst ophouden, wanneer aan de genoemde hoofden bezoldiging wordt toegekend.
De Depatti van Billiton, de zoogenaamde Inlandsche vorst
van het eiland (thans eervol ontslagen), wordt echter als
hun opperhoofd erkend, die hiervan dan ook gebruik maakte
om in overeenstemming met de Sekahs en Djoewas de mindere
hoofden aan te wijzen; hij genoot als servituut dat zijne
vaartuigen door hen werden bemand bij gelegenheid zijner
reizen of kruistogten op de zeeroovers.
Zooals hiervoren reeds is vermeld, geniet elk hunner hoofden
eenig aandeel in de voordeelen van de tripang- of vischvangst,
alsook van de verzamelde agar-agar (zeemos of wier) en andere
zeeprodukten, hetwelk per huisgezin of haloean (vaartuig) op
ƒ 25
per jaar geschat kan worden, en waarbij nog de aandeelen in de adat of bruidschat en andere voordeelen komen.
Gemiddeld kan de tripangvangst alleen, wanneer dezelve voordeelig is, aan een huisgezien / 2,— per dag opbrengen, doch
deze vangst en het inzamelen van zeeprodukten heeft slechts
plaats bij kalm weer in den oostmoesson, terwijl in denwestmoesson, als deze bronnen ophouden, door de Sekah-bevolkin" vaak gebrek wordt geleden, en hoewel de vrouwen zich
onledig houden met den aanmaak van kadjangmatten, die ze
per kodie of 20 stuks tegen / 2,— of meer van de hand zetten , toch verpandt of verkoopt de Sekah, gedurende den westmoesson, alles wat hij bezit en wat niet tot zijn bedrijf behoort,
doch lost of koopt alles weer in, als hij in verdienste komt.
De mannen benutten den westmoesson voor het repareren of
' vervaardigen hunner praauwen, die slechts 2 jaren zeewaardig
zijn en dan vernieuwd moeten worden.
Hoewel deze vaartuigen slechts eene lengte van 24 voeten
bij eene breedte van 5 voeten en eene hoogte van 3 voeten
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hebben, dienen ze tot woonverblijf van hen, hunne vrouw en
kinderen, terwijl men er ook kippen, honden en katten aantreft, en vaak ziet men, terwijl de man met het zeil van het
vaartuig bezig is, dat de vrouw of een der kinderen het roer
hanteert ; zoo zwerven zij met die scherp gebouwde, zeer ranke,
zeilvaardige vaartuigen tusschen de klippen en reven der eilandengroep van den Billiton-Archipel, alwaar het moeijelijk
zoude zijn op hen jagt te maken, daar zij als het ware met
eiken steen, koraal of rots , dan wel zandbank of ondiepte bekend, niet te genaken zijn.
Dit zoogenaamde zeevolk, eenig in zijn soort, is verdeeld
als volgt:
1°. De Soekoe Djoeroe, die den Islam belijden, hebben zich
reeds sedert 1870 aan land in geregelde kampongs gevestigd als : eene kampong ter hoofdplaats Tandjong Pandan
bevattende 438 zielen en eene kampong ter standplaatse
Mangad bevattende 136 zielen, terwijl een klein deel er
van zich nabij de Karimatta Eilanden (Wester Afdeeling
van Borneo) met de vischvangst erneert.
2°. De Sekahs die tot het heidendom behooren, bestaan uit:
a.

De Soekoe Parah (de voornaamste stam), sorterende
onder het district Tandjong Pandan en bevattende
151 praauwen met 550 zielen, waarvan een onderdeel onder het hoofd Ma Begab, bestaande uit 16
praauwen met 167 zielen, zich nabij het eiland
Mendanouw, in hetzelfde distrikt, gevestigd heeft ;
b. De Soekoe Oeliem, eveneens sorterende onder bovenbedoelden stam en in hetzelfde distrikt, bestaande uit
60 praauwen met 295 zielen ;
c. De Soekoe Ketapang, sorterende onder het distrikt
Sidjoek, tellende 77 praauwen met 329 zielen, waarvan een onderdeel onder het hoofd Poenay, groot
54 praauwen met 212 zielen, zich in de rivier en
het distrikt Boeding, als een afzonderlijke stam heeft
gevestigd ;
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d.

De Soekoe Bakotw, tellende 67 praauwen met 297
zielen, die zich in de rivier en ter standplaatse Mangar,
sorterende onder het clistrikt Lingang of Mangar heeft

" gevestigd ;
e. De Soekoe Blantoe, waarvan een gedeelte, bestaande
uit 94 praauwen met 399 zielen, zich in de baai
of standplaats Dindang heeft gevestigd, terwijl het
overige gedeelte, tellende 74 praauwen met 323 zielen,
zich ter standplaatse Ambalong van het distrikt
Blantoe ophoudt.
Wanneer een man of jongeling het voornemen heeft in het
huwelijk te treden, clan zoekt hij zich onder zijne stamgenooten eene vrouw of jonge dochter uit, — daarna wordt de
huwelijksgift of adat bepaald, bestaande in het betalen van 9
tot 30 realen in geld (een reaal is gelijk aan ƒ 2,—) naar
gelang der gegoedheid van den man of van de ouders des jongelings, hetzij uit eene praauw, koperwerk (de tawa-tawa,
een koperen bekken of muzijkinstrument, waarop door het
slaan teekens worden gegeven), rijstpotten, kleine Ullas (koperen of metalen draaibassen), geweren, sabels, pieken en
andere diergelijke voorwerpen; voor het geval de bruidschat«»
geld bedongen is, wordt die eerst na het overlijden van de
vrouw, of wel nà echtscheiding (hetwelk zeer zelden voorkomt wegens hunne gehechtheid), aan de ouders van de vrouwuitbetaald.
Intusschen gaat de man of jongeling, nu eens bijgestaan door
zijn vader of andere familieleden, dan weder alleen naar het
bosch, velt eenige tjengal njato of rissak boomen, om uit den
stam planken te splijten, waarbij hoogst zelden w r , doch in den
regel slechts twee planken uit eenen boom worden verkregen;
12 tot 20 planken zijn voldoende voor het vervaardigen eener
praauw, en na ze met een dissel te hebben bekapt, worden
deze planken tusschen wiggen of boomstammen gesteld en door
vuur krom gebogen ; — heeft nu de plank den behoorlijken
vorm verkregen, dan worden er mot een bijtelboor gaten in
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gemaakt en de planken met houten pennen aan den kiel en
ook onderling verbonden; daarna worden ze met spijkers aan
knievormige inhouten verzekerd, doch dit geschiedde in vroegeren tijd niet, en is eerst later in zwang gekomen nadat men
op Billiton bij Chinesche handelaren goedkoop spijkers kou
verkrijgen.
Bij de zamenstelling dezer waarlijk primitieve, doch zeer zeewaardige vaartuigen gebruikt men dus slechts een dissel, een bijtelboor en een stuk hout of een knoest als hamer, en.toch
laten ze, wat konstruktie betreft, weinig te wenschen over, daar
het zoowel roei- als zeilvaarhtigen van zeer geringen diepgang
zijn, waarmede de Sekahs ongehoorde afstanden afleggen, zelfs
in stormachtig weer.
Nadat het vaartuig op die wijze in elkander gezet is, voorziet
de man hetzelve van eigen vervaardigde riemen van het zoogenaamde plawan toedak of seloemar hout, dat zeer lenig
en buigzaam is, zet er een mast in van het zeer elastische
banitan hout en verbindt dezen door een want vanrottan aan
het vaartuig, doch. slechts aan eene zijde en wel aan den kant
van den wind, zoodat de mast, krom gebogen, als het ware helpt
om het evenwigt te bewaren. De vrouw daarentegen vervaardigt
het zeil van eene Pandanus soort, bekend onder den naam van
benkoeang of lais, waarvan de lange bladeren eerst in de zon
en daarna op het vuur gedroogd en dan met tot fijne draden
gesneden rottan aan elkander worden genaaid, kunnende dit
zeil slechts drie maanden worden benut, om na dien tijd weder
door een auder te worden vervangen.
Met dit vaartuig gaat de man zeewaarts, vergezeld van zijne
vrouw, met welke hij zonder den bijstand van eenen priester, doch
alleen door bekendmaking aan de hoofden of oudsten gehuwd is.
Slechts voorzien van wat rijst of cassave en een paar aarden
potten met drinkwater gevuld, een paar kookgereedschappen
bestaande uit koperen of aarden potten, een paar steenen als
fornuis en een harpoen, serampang genaamd — gaat hij zich
met zijne geliefkoosde tripang- of vischvangst bezighouden.
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Gewapend met den harpoen op den voorsteven van zijn vaartuig staande, terwijl zijne vrouw liet scheepje bestuurt, blikt
hij met zijne scherpe oogen overal rond om een visch of
tripang .(holothurie) op eene diepte van drie vadem te harpoeneren en zeer zelden mist zijn worp. Is het water echter
door den golfslag te troebel, dan neemt hij zijne loeboe, een
netwerk van bamboe of hout vervaardigd, den vorm van een
scherpen gelijkbeenigen driehoek hebbende, 1 voet lang bij eene
breedte van 7 voeten, en waarvan de eene zijde, geopend en
met ballast bezwaard, met twee rottans aan het vaartuig
is vastgemaakt. Deze fuik sleept, hij al zeilende in diep
water, over den zandigen bodem der zee, alles medenemende
wat zich aldaar mögt voordoen, doch voornamelijk om de
tripang magtig te worden. Na eenigen tijd gezeild te hebben,
trekt hij de fuik op, ontlast dezelve van haren inhoud en
werpt haar op nieuw uit, om op en neer zeilende dezelfde
handeling te herbalen.
De tripang ontdoet hij of zijne vrouw van hare ingewanden
door ze te knijpen of te persen, en na ze eenigen tijd in
zoutwater te hebben gekookt, verwijdert hij de buitenhuid door
wrijven met koraalbloemen en daoen pepaija, om ze, na gedroogd te zijn, aan de Chinesche handelaren te verkoopen ;
zooals bekend is worden de holothurien als eene lekkernij door
de rijken in China gegeten, zoodat aldaar de énorme prijs van
ƒ 300,— en meer per picol kan worden bedongen, — de Sekah
erlangt echter slechts ƒ 1,— per kattie of / 100,— per picol.
Voorts erneert de Sekah zich met de inzameling van agar
agar (zeemos of wier), dat van de koraal of den bodem der zee
geplukt wordt op eene diepte van hoogstens 3 vadem of wel
bij eb op ongeveer 1 à \ vadem, —deze agar-agar wordt eenvoudig in zeewater en later in zoetwater uitgewasschen en na
in de zon te zijn gedroogd bij de Chinesche handelaren voor
/ 5 à / 8.— per picol te koop gebragt.
Eveneens houdt de Sekah bevolking zich onledig met het
vangen van de zeeschildpad, bekend onder den naam van
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sissiek, die hetzij op de eilanden gevangen, dan wel in zee
geharpoeneerd wordt •— de dikke schaal brengt ƒ 5 à f 10
per kattie op.
Is de tripang-, visch- en schildpadvangst hem ongunstig,
dan vindt de Sekah een middel van bestaan, door op de
eilanden naar boomen te zoeken, waarvan de bast of wortel
tot verwhout kan dienen t. w. kengie, bahouw, mengkoedoe
enz. en óók door het kappen van balken voor timmerhout,
door op vracht te varen of door koeliediensten te verrigten bij
het laden en lossen van Gouvernements steenkolen en tin van
de Billiton Maatschappij, waarbij hij 50 centen dagloon erlangt
en zeer goede diensten bewijst, vooral daar de Inlandsche bevolking , zeer lui zijnde, daartoe niet te bewegen is. Ook als
opvarende op de kruisbooten, zou de Sekah goede diensten
kunnen verrigten, maar daartoe wil hij niet overgaan, omdat
hij zich niet voor zekeren tijd en een bepaalden arbeid binden,
en hierin zijne onaßuinJcelijk/ieid betoonen wil; dit is zeer te
bejammeren, daar het een krachtig, werkzaam en opgewekt
menschenras is, uitstekend geschikt om zoowel te land als
ter zee den zwaarsten arbeid te verrichten.
Geene zorg voor de toekomst of spaarzaamheid kennende,
verteren zij snel wat zij verdienen en lijden hierdoor veeltijds
gebrek — zonder echter mismoedig te worden.
In het jaar 1851 mögt het aan de heeren Tuijl van Serooskerke en John Loudon, concessionarissen der Billiton onderneming , bij hun eerste bezoek gelukken, hen door het afkoopen
van hunne versterkte vaartuigen en wapenen van den zeeroof
af te brengen en een eerlijk middel van bestaan te doen zoeken, zoodat zij van af dat tijdstip hun zeerooversbedrijf vaarwel
hebben gezegd en voortaan leefden van verdiensten op eerlijker
wijze verkregen.
Terwijl de Sekahs eertijds in vijandschap leefden met de
inheemsche bevolking van Billiton, door wie zij zeer gevreesd
werden, is echter vooral in den laatsten tijd meerdere toenadering
in het leven geroepen; ter verdere bevordering hiervan heeft
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men getracht lien over te hàlen zich aan land te vestigen,
maar de eerste poging daartoe mislukte door het uitbreken
van pernicieuse koortsen. Echter bestaat bij die toenadering
nog geen voorbeeld dat zij zich door huwelijk met elkander
vermengen, alleen bij de Djoeroebevolking heeft dit somtijds
plaats, maar ook daar zeer zelden. Daarentegen leven zij zeer
eensgezind onder elkander en zijn zeer aan elkander gehecht;
vooral is die band sterk tusschen man en vrouw, waarvan
hieronder een voorbeeld.
Op zekeren nacht bevond zich op zee een Sekah-praauw, waarin een man met zijne vrouw benevens twee kinderen verblijf
hielden ; — het vaartuig lekte in hevigen graad, zoodat de
vrouw, die het water uithoosde en het niet meester kon worden, ten einde raad haren slapenden echtgenoot tot bijstand
wilde hebben ; toen ze hem te vergeefs trachte te wekken, ging
zij er eindelijk er toe over hem door een schep water uit den
slaap te doen ontwaken. De man nog slaapdronken zijnde,
schopte in het donker naar zijne vrouw, die op de borst getrauen eensklaps daaraan stierf. Hoewel de begrafenis in stilte
op een der eilandjes plaats greep, kreeg het bestuur toch hiervan berigt en werd bedoelde Sekah gearresteerd. Bij het verhoor erkende hij het bedoelde feit te hebben gepleegd en van
af dat oogenblik besloot hij tot den hongerdood over te
gaan;—-op last van het bestuur werd op allerlei wijze door
den cipier beproefd hem door het toedienen van zijne geliefkoosde spijzen tot eten te nopen, doch te vergeefs — hij zeide
tot den cipier : //laat mij maar uithongeren en staak alle uwe
pogingen om mij tot eten te brengen; ik wil bij mijne vrouw
terus, want zonder haar kan ik niet leven." Waarlijk eene
huwelijkstrouw zonder voorbeeld.
Hunne gehechtheid aan elkander blijkt nog ten duidelijkste
bij het begraven hunner lijken, daar allen die tot eene familie behooren, in een en hetzelfde graf worden begraven.
Zeer zelden worden de Sekahs met elkander handgemeen en
meest worden de geschillen beslecht door hunne hoofden of
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oudsten, die zeer in aanzien bij hen staan ; hebben de vrouwen
met elkander twist, dan slaan zij onder een vreesselijk misbaar op hunne praamoen en dit heeft de beteekenis alsof die
slagen hunne tegenpartij treffen.
Zoowel te land als te water zijn steeds eenigen bij elkaar,
en nimmer ziet men een Sekah, hetzij man of vrouw, alléén
over den weg gaan, of eene praauw op eigen gelegenheid varen,
tenzij op beurtvraeht, van de eene plaats naar de andere ter
overbrenging van personen of handelsgoederen; doch ook dan
trachten ze, zoo het kan, in vereeniging met een of meer
vaartuigen de reis te doen ; eensdeels kan men dit op rekening
brengen hunner gehechtheid aan elkander, doch voornamelijk
geschiedt zulks omdat de Sekahs, voor het grootste gedeelte
heidenen zijnde, nog aan spoken en geesten gelooven (antoe
laut en antoe darat) en dus zeer vreesachtig van- aard zijn.
Niet dan vereenigd durven zij zich naar elders te begeven
en 's avonds zijn zij in het geheel niet te bewegen over land
te gaan ; is dit evenwel urgent noodig, dan gaat eene geheele
bende, digt bij elkander gedrongen, en spreken zij elkander
moed in door een vreesselijk misbaar te maken. Yoor het
overige is de Sekah zeer kinderachtig van aard, hetgeen blijkt
uit hunne volkspelen, want is het kalm weer, dan begeven zij
zich naar een der eilandjes, alwaar zij hetzij bok-sta-vast spelen
of touwtje springen; voor dit laatste bezigen zij het dikste touw,
waaraan zij een flink stuk hout vastbinden, hetgeen gevaarlijk
wordt voor het scheenbeen. Hun geliefkoosd spel is echter
een zeilwedstrijd met hunne praauwen of wel met kleine
schepen als barken, brikken, schoeners en kotters, die op
Europeesche wijze getuigd en keurig nagebootst zijn. Men
staat soms verbaasd hoe zulk een volk, dat altijd berucht was
wegens zijne zeerooverijen, zich zóó kinderachtig kan gedragen-—
niet het minst moet men zich verwonderen dat zij zoo verzot
kunnen zijn op suiker, want niet zelden ziet men een Sekah
aan een stuk Javaansche suiker knabbelen, en heeft hij geen
geld om het te koopen, dan bedelt hij er om tot hij het-
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krijgt en is dan zoo tevreden als een kind, zelfs springt en
huppelt hij alsdan van genoegen.
Even zoo gehecht als zij zijn aan elkander, zijn ze het ook
aan Billiton — zelden of ooit zullen zij de bergen van Billiton
uit het gezicht verliezen, en wanneer zij in de laatste jaren
hiervan zijn afgeweken door hunne togten naar Borneo en de
Lampongs, om zich aldaar met de tripangvangst bezig te
houden, zoo zijn zij ook uitgelaten van vreugde zoodra zij de
bergen van Billiton terugzien, hetwelk zij luide verkondigen
door het slaan op de tawa-tawa, vergezeld van herhaalde en
luid klinkende keelgeluiden, overeenkomende met ja ja ja
ä
Dit eenige en zeldzame zeevolk heeft nog andere eigenaardigheden , o. a. deze : wanneer een Sekah bezoek krijgt van
een man, dan begeeft hij (de eigenaar van de praauw) zich
naar den voorsteven van het vaartuig en laat zijne vrouw den
gast alléén gezelschap houden, terwijl hij zich amuseert met
op een trom, bij hen genaamd gendang, te slaan; dit spel
draag den naam van lontjong, en het slaan op die trom wordt
vergezeld van een allertreurigst gezang, even als een lijkzang ;
hiermede gaat hij vaak den geheelen nacht tot het krieken
van den dag voort, zonder zich voor een enkel oogenblik te
verpoozen ; inwêerwil dezer eigenaardige gewoonte komen toch
zelden gevallen van overspel voor en dan nog meest onder
personen van zeer jeugdigen leeftijd. Opvallend is voorts de
liefde der ouders voor hunne kinderen ; deze worden om beurten door de vaders en moeders gedragen, doch het meest
draagt de man het kind, zelfs terwijl hij aan het werk is.
Wanneer de vaartuigen zich in de rivieren bewegen, dan is
over de geheele lengte eene bedekking van kadjang gelegd,
waaronder zich de man en de kinderen bevinden, terwijl de
vrouw het vaartuig met een roeispaan of wel met een dun hout
voortroeit of boomt; hierdoor heeft de Sekah vrouw dan ook
eene wonderlijke, niet zeer sierlijke gestalte, daar het achterdeel van haar ligchaam op merkwaardige wijze uitsteekt.
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Doordien zij bijna voor het grootste deel nog heidenen zijn,
hebben ze ook eene bijzondere eedsaflegging, bestaande uit
het ledigen van een kopje met water gevuld, waarin een paar
kogels en de punt van een kris of piek zijn gedompeld ; dit
water drinken zij op, terwijl zij zeggen dat zij door het water,
den kogel of het staal zullen omkomen, indien zij eene onwaarheid hebben verklaard.
Doordien het Bestuur krachtig is opgetreden, hebben ze
thans ook eerbied voor hetzelve, doch moet men hen gestadig
met een krachtige hand besturen, daar zij, niet in het oog
gehouden wordende, er vaak toe overgaan kleine dieverijen te
plegen — o. a. kunnen ze de vischfuiken der inheemsche bevolking niet ongestoord voorbijgaan, maar trachten met den
harpoen eenige visschen daaruit te ontvreemden, en evenzoo
doen zij de kusten aan, waar men klapperpalmen of wel aardvruchten heeft aangeplant, ten einde de vruchten er van te
stelen.
Deze zucht tot ontvreemding is vooral echter zeer moeijelij k
te beteugelen bij het stranden van schepen en vaartuigen; zij
beschouwen dit als hun aandeel, hetwelk hun door den antoe
laut is toegedeeld, en bij dergelijke gevallen komt de ware
aard van den Sekah voor den dag.
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Het navolgende geschrift bevat de overeenkomsten getroffen
tusschen de Boeginezen, welke te Koetei verblijf kouden , en
den Sultkan bijgestaan door zijne oudsten, tijdens voor de
eerste maal 's lands belangen in overweging werden genomen
te Tjemejau.
Eerste afdeeliufj.
Door de Boeginezen is overeengekomen zicli naar den Sultkan te begeven en daar te regelen den loop der zaken, die
kunnen voorkomen tusschen. de Boeginezen en den Sultkan.
Wij geven kennis dat ons een ziekelijk gevoel drukt, daar
ons vader, moeder en kuisgezin ontbreken. Misschien draagt
het de goedkeuring weg van den Sultkan iemand te erkennen
en aan te wijzen, aan wien hij zijne bevelen en wenschenkan
te kennen geven.
Wij zelve zijn niet bij magte iemand anders aan te wijzen
dan die den Sulthan welgevallig is.
Tweede of deeling.
De Sulthan antwoordde: //het zij zoo, verwijdert ulieden
en overlegt wat den gezamenlijken Boeginezen te doen staat."
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Daarop verwijderden zich de Boeginezen en traden in overleg
met de gezamenlijke oudsten en droegen liet ambt van oudste
aan den Djoeragan Toedjing op, wordende hij gesteld tot een
oudste der Boeginezen, om waar te nemen al wat de Sulthan
wenschelijk mocht achten te bepalen.
Zoodra het overleg der oudsten beëindigd was, begaven zij
zich naar den Sulthan om den Poeadoe voor te stellen.
Aldus sprak . de gezamenlijke menigte der Boeginezen tot
den Sulthan: //dit is de anachoda Toedjing, die is gesteld
tot een oudste, die magt heeft over de Boeginezen, en die
voorts de bevelen van den Sulthan vernemen moge."
De Sulthan antwoordde: //het zij zoo."
Daarna sprak de Sulthan tot den Poeadoe: //zullen uwe
gangen dezelfde zijn als die van den Poeadoe te Koetei Lama?"
De Poeadoe gaf ten antwoord aan den Sulthan : //dit smeek
ik den almagtigen God, dat hij mij behoede voor gelijkenis
met den Poeadoe te Koetei-Lama en mij kwaad doe denken
van den Sulthan. Immers wij eten in des Sulthan's land en
wij drinken zijn water.
Sulthan, dit is ons overleg met de gezamenlijke oudsten:
onze beloften willen wij in juiste overeenstemming door daden
doen opvolgen en voor den Sulthan opheffen alle
" (ontbreken eenige woorden).
Dit was de eed die gedaan werd door den Poeadoe der Boeginezen : //"Wanneer ik tegen deii Sulthan kwaad zin, sterven
moge ik hetzij staande of zittende ; geen zegen kome over mij
en mijne afstammelingen."
Dit was de zin van het gesprokene door de Boeginezen,
en de Sulthan antwoordde: //het zij zoo." Yoorts sprak hij
tot den Poeadoe: //ook ik zal trachten het welzijn der Boeginezen te bevorderen."
Derde afdeeling.
De Sulthan sprak: //Luister Poeadoe, de landzaten van
Koetei hebben de regterhaud, de Boeginezen de linkerhand."
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De Poeadoe antwoordde: //Wanneer dit de bevelen. zijn van
den Sulthan, zoo sta mij toe vooraf mij te verwijderen om
alles te overleggen."
De Sulthan hernam: //het zij zoo."
Thans verwijderde zich de Poeadoe om te overleggen en de
woorden van den Sulthan te overwegen, en toen de gezamenlijke Boeginezen hunne beraadslaging geëindigd hadden,
kwam hij weer op tot den Sulthan.
De Poeadoe sprak tot den Sulthan: //ik zal den Sulthan
opening van zaken doen, wanneer het mij veroorloofd is."
En de Sulthan sprak : //Het zij zoo, spreek Poeadoe, wat ook
de Poeadoe heeft mede te cleelen, ik wil het hooren."
Zoo dan sprak de Poeadoe tot den Sulthan': //welke ook
de bevelen zijn van den Sulthan aan de Boeginezen, ik zal
ze nakomen, wanneer die overeenstemmen met onze gebruiken
van oudsher geëerd. Daarentegen, hoe nietig ook de bevelen
van den Sulthan zijn mogen, wanneer zij strijden met onze
gebruiken, zoo kan ik ze niet aannemen. Dit is het antwoord op de bepalingen der regterhand, gegeven door alle oudsten, mij daaronder begrepen."
De Sulthan sprak daarop: //Wanneer gij mijne bevelen te
eeniger tijd niet wilt opvolgen, dan is de Koetei-rivier geen
gesloten plaats; er is gelegenheid voor menschen om in en
uit te gaan."
En de Boeginezen namen genoegen met den zin der woorden
van den Sulthan.

Vierde Afdeeling.
De Sulthan sprak verder tot den Poeadoe: //Wanneer die
van Koetei een Boeginees dooden, dan zullen die van Koetei
zoeken en vervolgen tot dat zij gevonden hebben, en wanneer
een Boeginees iemand uit Koetei heeft gedood, dan zullen de
Boeginezen op gelijken voet zoeken."
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Vijfde Af deeling.
De Sulthan sprak verder tot den Poeadoe: //Wanneer iemand uit Koetei een schuld wil aangaan bij een Boeginees,
dan mag deze die geven.
Wanneer nu de bepaalde tijd van vertrouwen verstreken is,
zoo vordere hij betaling, wanneer de andere bij machte is te
betalen.
Wanneer hij niet betaalt, is het evenwel verboden den
schuldenaar aan te houden.
Wanneer gij hem mögt vasthouden, worden de gebruiken
van Koetei geschonden, en daarvan is de Sulthan de beschermheer.
Wanneer het vermogen te betalen blijkbaar is, maar de niet
betaling uit onwil voortspruit, zoo ga op tot den Sjah-Bandhar
(havenmeester). De Bandhar zal dan betaling vorderen."

Zesde Afdeeling.
Nog sprak de Sulthan tot de Boeginezen: //Ik moet de
gebruiken van de landzaten van Koetei ter keimisse brengen
van den Poeadoe, en zij moeten worden in acht genomen. Het
is te eenenmale verboden daarbuiten te gaan." Zoo besprak
de Sulthan met den Poeadoe deze overeenkomst.
Zevende Afdeeling.
Nog sprak de Sulthan tot den Poeadoe. //Het zal goed zijn
dat de Poeadoe kennis drage van de grensscheiding van Koetei:
naar Berouw is dit Batoe Pagar en van daar landwaarts alles.
Toorts is de grensscheiding van Koetei met Pasir het stroomgebied der Taleken, wat stroomopwaarts regts ligt is Koetei
en wat links ligt is Pasir.

w
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Achtste Afdeelincj.
Dit was het gebied van Sultlian Mohamed Saladin, die het
eerst een oudste stelde in de kampong.
Het allereerst werd tot Poeadoe aangesteld de Datoe Penggoewa
De
Prins
De

Djahoe.
tweede man was prins Djibba, genoemd Penna Wallah.
Djibba, havenmeester, stierf in zijne betrekking.
opvolger van prins Djibba was Penna Soelang. Deze

werd opgevolgd door, enz
Hierna worden nog Poeadoes vermeld.
Tijdens het bestuur van den eersten was er een opstand tegen den Snlthan en zijne oudsten.
In een tusschentijdperk, tijdens het bestuur van den tweeden,
was er een oorlog met Kotta Bangoen, waarvan geene bijzonderheden, enz.
In een zeer jong tijdperk, tijdens het bestuur van den derden
Poeadoe, was er een aanval op Tongarong van vorst Dj ahries ;
Tongarong werd. geslagen.
Negende Afdeelincj.
Dit zijn de voorregten van den Sulthan tegenover de ingezetenen van zijn rijk.
Wanneer een man zal worden gedood en hij vlugt tot den
Sulthan, dan zal hij blijven leven, doch hij is het eigendom
van den Sulthan.
Wanneer een man in ketenen is gekluisterd en hij komt tot
den Sulthan, zoo kan hij niet worden uitgeleverd; hij is van
den Sulthan.
Wanneer een nieuw huis wordt betrokken en er loopt een
man weg, zoo kan hij niet worden teruggezonden; hij is van
den Sulthan.
Wanneer de Snlthan feest viert en een man komt tot het
feest, hij kan niet teruggezonden worden ; hij is van den Sul-
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than. Verder wanneer de Sultlian zi'éh tot God heeft gekeerd
en een man komt tot hem, hij kan niet teruggevorderd worden;
die man is van den Sulthan.
Verder wanneer eene vrouw van den Sulthan hem een kind
baart en er komt een man, zoo kan hij niet teruggezonden
worden, want hij is van den Sulthan.
Wanneer echter iemand komt bij andere gelegenheden dan
de bovengenoemde, kan hij worden teruggezonden.
Maar het is een regel bij het halen van een man, aan den
Sulthan te betalen 7 realen; de betaling is het teeken van
teruggave.
Wanneer een man vlugt tot een prins (pangeran), zoo zal
hij kunnen terugkeeren, tegen betaling van 7 realen.
Wanneer een man vlugt tot een van 's vorsten kinderen met
erkenden rang, zoo zal hij kunnen terugkeeren, tegen betaling
van 4 realen.
Voorts wanneer een man vlugt tot een der edelen, zoo zal
men betalen 3 realen en de man kan terugkeeren.
En wanneer een man vlugt tot een der vrije burgers van
Koetei, dan zal hij uitgeleverd worden tegen betaling van 2
realen — zoovele vlugtelingen ,als daar zijn, voor elk van hen
betaalt men 2 realen.
Wanneer de ondergeschikten der Boeginezen ontvlugten naar
Koetei, zoo zal dezelfde regeling worden in acht genomen; of
wanneer de ondergeschikten der Boeginezen tot den Sulthan
vlugten, zoovelen als daar zijn, per stuk betaalt men 7 realen
aan den Sulthan.
Tiende Af deeling.
Eegeling van huwelijkszaken bij huwelijken tusschen die
van Koetei met de Boeginezen, wanneer er eene huwelijksgift
betaald is.
Wanneer zij scheiden willen, dan zal de vrouw geholpen en
gesteund worden, wanneer zij een vechter en een oneerbiedig
man ontvlugt.
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Voorts zal de vrouw niets beteekenen in kwestie van schulden.
Yooral wanneer zij moeder wordt, zal zij goed en kwaad in
liet huishouden deelachtig zijn.
Oorlogsdiensten der Boeginezen, die in het land van Koetei
verblijf houden.
•Wanneer de Sulthan eene zaak onderhanden heeft, onverschillig of die zich ernstig of lagchende laat aanzien, en de Sulthan geeft daarvan berigt aan den Poeadoe of de Boeginezen,
zoo moeten deze tot hem komen, wanneer zij de grenzen van
het rijk, in dit stuk aangegeven, niet behoeven te overschrijden.
Wanneer de Sulthan de grenzen ' overgaat, waarheen dit ook
zij, en de Sulthan geeft daarvan kennis aan de Boeginezen,
zoo zullen de Boeginezen den Sulthan volgen moeten, zoowel
bij zijn heen- als teruggaan.
Wanneer geen berigt gezonden wordt, dan zullen de Boeginezen niet optrekken en niet volgen.
Yoorts wanneer de Sulthan gestorven is of wanneer een
nieuwe aan het bestuur komt, zoo zullen de Boeginezen 8 realen opbrengen.
Elfde Afdeeling.
Bepalingen in zake van dieverij.
Wanneer een dief betrapt is geworden, dan is zijn vonnis
dat hij worde gedood.
Een ieder is bevoegd tot de uitvoering van dat vonnis, ten
zij de Sulthan hem doode naar de voorschriften der wet.
Indien een kerel is weggeloopen en een verloren man werd
(onbeheerd goed), zoo is hij het vindloon van wie hem oppakt;
zoo niet dan is zijn vonnis te worden gedood, doch vooraf zal
dan aan den Bandhar kennis moeten gegeven worden, onverschillig wie in de zaak betrokken is.
Wanneer weggeloopen volk tijdens de ontdekking in verzet
wil komen, zoo zal men hen dooden, doch van alles moet aan
den Bandhar kennis worden gegeven.
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Twaalfde Af deeling.
Over den inhoud der bepalingen tussehen Boeginezen.
Wanneer iemand aan de beraadslagingen te Samarinda deel
neemt en hij is in verstandhouding met de vorsten boven te
Tongarong, zoo zal hij geweerd worden uit de vergaderingen.
De man, die in verstandhouding staat met die vorsten, is
misdadie'.
' , - •

Bertiende Af deeling.
Over den inhoud, enz.
Wanneer de Sulthan in eene kampong buiten zijne residentie
overnacht (met eene vrouw is), en een man komt tot hem
vlugten, zoo zal de Sulthan zulk een slaaf doen terugkeeren
naar zijn meester, zonder losgeld voor dezen man die hem
volgen wilde.
Wanneer hij nu eenmaal is teruggezonden aan zijn meester,
dan zal hij binnen 3 dagen daarna in het huis van zijn meester
met slagen worden gestraft, en vlugt hij daarop ten tweeden
male, dan zal de Sulthan dien slaaf niet weder doen terugkeeren.
Veertiende Af deeling.
Over den inhoud, enz.
Indien de Boeginezen gezamenlijk omtrent zaken beraadslagen, zoo zullen zij zich wachten hunne bevoegdheid te overschrijden.
Ook zal elk burger zich in acht behooren te nemen voor
aanmatiging. Hun die later orang toewa moeten worden, komt
het toe een hoog woord te voeren.
Ook zal niemand luisteren naar praatjes, die zekerheid missen, of praatjes, wier oorsprong op de markt is.
Al wie praatjes gelooft, zal voor den inhoud der praatjes,
welke hij heeft voortgeplant, aansprakelijk zijn, in zoo verre
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zij de waarheid missen; ook zal men geen crediet geven aan
slaven van anderen.
Àl wie aan een slaaf waarde geeft zonder betaling, een reaal
te bovengaande, zal daarop geen regt kunnen verkrijgen.
Vijftiende

Afdeding.

Van den inhoud, enz. :
Er zal' geen dobbelspel worden aangevangen, buiten toestemming van den Sulthan.
Met toestemming van den Sulthan zal het niet ongeoorloofd zijn.
Zestiende Afdeeling.
Een gebruik te Koetei.
"Wanneer een vorstelijk persoon met zijne volgelingen (militaire)
te Samarinda komt en hij dan zijn verblijf aan den wal neemt,
zoo behoort hij te luisteren naar den Poeadoe.
Wanneer hij niet ontscheept, zoo valt het onderhoud van
betrekkingen den Bandhar toe.
En wanneer hij onwillig is om te luisteren naar den Poeadoe
of den Bandhar, zoo moet hij verdreven worden.
Welk vorstelijk persoon hij zij en hoe hoog in aanzien ook
het land zijner afkomst sta, hij die te Koetei komt is klein
en den gewonen man gelijk.
Zoo wil het gebruik te Koetei, hetwelk door den Sulthan
aan de Boeginezen wordt medegedeeld.
Wanneer iemand nu naar buiten gaat of binnenkomt (een
vreemdeling op de rivier gezien wordt), zoo geeft daarvan kennis aan den Bandhar.
Wanneer iemand in aanraking komt met den vreemdeling
tijdens zijne opvaart, zoo zult gij hem niet helpen. Indien
gij helpt, zoo zal de Sulthan met den helper afrekenen (dooden).
Indien iemand een slaaf steelt van een ander, zoo grijpt
den dief.
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Wanneer hij niet goedschiks volgen wil en indien gij hem
niet honden kunt, zoo doodt hem.
Indien hij dood is, zal daaruit geen regtszaak worden.
Indien daarentegen de bestolen eigenaar daarbij gedood wordt,
zoo zal zijn oudste in de kampong de zaak rusteloos vervolgen
en zoeken tot dat de dader gevonden is.
Wanneer dan de misdadiger zich verzet en zijne vervolgers
erger vreezen, dan zal men hem als een gevaarlijke dooden.
Hij is dan gevallen, als of hij door een karbou ware aangerand.
Het regt heeft met de zaak niets te maken.
Zeventiende Afdeeling.
Een moordenaar zal met den dood gestraft worden, indien
moordenaar en vermoorde van denzelfden rang zijn.
Indien een vrije een slaaf nederlegt, zoo zal hij zulks nimmer met den dood boeten. De verslagene moet aan zijn meester
worden vergoed.
Voorts wanneer huwenden feestvieren, moeten zij weten
dat hun het volgende is voorgeschreven :
Indien zij zich bewegen voorbij het huis van den Sulthan
op de rivier, dan zullen des bruidegoms Pajong, alsook zijne
staande en opgerigte pieken — alles zal nedergaan.
Het huis van den Sulthan voorbij zijnde, zal alles weder
kunnen worden opgerigt.
Voorts wanneer een weggeloopen slaaf ergens op het watergebied gevat wordt, zoo brengt hem aan zijn meester of geeft
hem aan de oudsten.
Wanneer 3 nachten om zijn en de teruggave aan den orang
toeioa heeft niet plaats gehad, zoo zal de vinder, wanneer de
slaaf sterft of hem ontloopt, den eigenaar zijn slaaf moeten
vergoeden.
Indien een weggeloopen slaaf in zee gevat is, dan is 4
realen het losgeld ; al waren er ook tien, voor elk van hen
worden 4 realen betaald, dit is het gebruik te Koetei.
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Indien iemand zijn slaaf dood slaat, zoo is hij voor den
Sulthan misdadig.
Indien iemand den slaaf van een ander slaat, zonder dat
hij schuld heeft, dan zal die slaaf het oordeel van den Sulthan inroepen.
Indien de slaaf zijn verdiende loon ontving, zoo zal hij
worden gegrepen en aan zijn heer overgeleverd.
Yoorts indien iemand eene schuld buiten het rijk heeft aangegaan en de schuldeischer komt met vordering tot betaling
op zonder schriftelijk bewijs, dan zal zulks niet tot betaling
verpligten. Zoo iemand betaling deed, zoo wordt het eene
schuldvordering van den betaalder tot tijd en wijle van terugbetaling.
Indien iemand kleederen leent en zij raken verloren, zoo
zullen de Meeren vergoed moeten worden.
Indien een dief zal worden gedood en men heeft hem ingesloten, wanneer dan iemand in den kring treedt en hij wordt
te gelijkertijd gedood, dan is het regt hem verslagen tereke• nen door een karbau.
Wanneer die man gegrepen wordt, betaalt hij losgeld en
zal eerst dan losgelaten worden.
Achttiende A/deeling.
Dit verlangt de Sulthan van de oudsten, die gesteld zijn
over burgerlijke zaken, en die, welke gezag hebben in zaken
van godsdienst.
Indien iemand in de kampong (wijk of buurt) iets schuldig
is, dan zal de oudste in die kampong magt hebben tot regeling van zaken in de kampong.
Indien de orang toea in de kampong niet weet, op welke
wijze uitvoering van zijne regeling te krijgen, zoo zal hij de
zaak voor de Poeadoe kunnen brengen, opdat deze zijn uitspraak zal doen ten uitvoer leggen.
Indien het een zaak is dienende voor den Heer Priester.
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Waaneer tusschen de onderhoorigen van den Heer Priester
een kwestie" is gerezen, dan zal hij naar zijn goedvinden
daarin beschikking nemen. Niemand zal hem zulks kunnen
ontzeggen.
Indien de Heer Priester niet in staat is zijne beslissing door
zijne onderhoorigen te doen opvolgen, zoo kan hij de zaak
brengen voor den Poeadoe, en het is de Poeadoe, die dan eene
beschikking neemt, welke zal worden opgevolgd.

EEN MENANGKARBÀUWSCHE HEILIGE
DOOR

D. G E K T H VAN WIJK.
Een paar paal ten westen van Boekit Tinggi of, zooals het
meer bij de Europeeanen bekend is, Port de Koek, de hoofdplaats der Padangsche Bovenlanden, ligt, omringd door vrachtbare sawahs, het' welvarende Kota Gedang. De inwoners dier
negorij onderscheiden zich in vele opzichten van de andere
bovenlanders ; beminnaars van den landbouw of andereu zwaren
lichaamsarbeid zijn zij juist niet. Het verrichten der heerediensten besteden zij uit en betalen het loon daarvoor uit de
gemeentekas, die in de masdjid bewaard wordt. Hun rijstvelden laten ze in daghuur bewerken; alleen het planten der
jonge padi geschiedt door de vrouwen, maar het ploegen en
in orde brengen der sawahs, ja zelfs grootendeels het snijden
van het gewas, wordt verricht door in den omtrek gehuurde
mannen.
Of die afkeer van den landbouw uit minachting voor dero-elijken arbeid voortkomt en dus beschouwd kan worden als
een overblijfsel van vroeger tijden, toen de bewerking van den
grond geheel aan de slaven werd overgelaten, durf ik niet
zeggen, maar zeker is het dat de Kota Gedangers zich veel
liever bezig houden met handel drijven of op andere wijze den
kost zoeken te verdienen. Gaarne trekken zij overal heen of
zij trachten in de een of andere goevernements betrekking te
komen en het is vooral uit hun negorij, dat de goud- en
zilversmeden afkomstig zijn, wier cantille werk overal bekend
is onder den naam van Padangsch werk. Volgens hun beweren
wordt in hun negorij het minst geknoeid door de hoofden,
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omdat de ingezetenen beter op de hoogte zijn en dus minder
gemakkelijk af te zetten dan elders. Over het algemeen zijn
zij ijverige Mohammedanen, die zich houden aan de vijf gebeden , de verplichte en vrijwillige vasten en andere voorschriften van den Koran.
Zooals overal, zoo zijn er ook in de Padangsche Bovenlanden
graven en andere plaatsen, die door de bevolking als heilig
vereerd worden ; maar Kota Gedang beroemt er zich op, dat
het de meest bezochte bedevaartsplaats bezit van de Tiga
Loehak, waarheen zich dagelijks uit alle deelen der Bovenlanden
geloovigen begeven ter vervulling van een door hen gedane
gelofte. Nu is het een uit een zware ziekte herstelde, dan
een van een verre reis teruggekeerde, of iemand die gelukkig
geslaagd is in een onderneming, die naar den heiligen heuvel
trekt om er te bidden of om er een geit of een karbauw te
slachten. Deze heilige plaats, twee paal van het dorp aan de
overzijde van de kleine rivier gelegen, die onder den naam
van Batang Si Ano-5 (') door de Ngarai (2) langs Fort de Koek
vloeit, is een kleine heuvel, Tampè* Goegoek boelè* (3) geheet en
en gewijd aan de nagedachtenis van Toeankoe Malim Katji * (4)
die op wonderdadige wijze te Kota Gedang uit een maagd
werd geboren. Wanneer de Toeankoe geleefd heeft, laat zich
moeielijk bepalen ; sommigen willen, dat dit ca, 100 jaar geleden is ; anderen verzekeren, dat de nenek van hun nenek
hem niet meer gekend of gezien hebben, zoodat zij meeneu,
dat er wel drie eeuwen verloopen zijn, sedert de heilige man
op aarde vertoefde.
Onbekend is het, wanneer of waar hij gestorven is; hij is
(') Bovenlandsche uitspraak voor enab ; ah en aji veranderen in die uitspraak
bijna altijd in ok, waarvan de slot k niet uitgesproken wordt, waarom ik ze in
navolging van den Maleier door hamza transscribeer. Zoo wordt al uitgesproken ei (e 5).
(') Door de Europeanen karbaumeiii/at genoemd.
(3) Tëmpat goegoek boelat, ronde graf heuvel.
(4) Toeankoe is de titel van den imam ; door de regeering is hij gegeven aan de
distriktshoofden (Toeankoe Laras). Katji i =: Ketjil.
XXIV.
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plotseling verdwenen, zoodat ofschoon tempat orang kiramat (3)
het graf van een heilige beteekent, de tempat goegoek boelat toch
niet beschouwd kan worden als de graf heuvel van den Toeankoe.
Behalve zijn wonderdadige geboorte schijnen vooral de twee
volgende gebeurtenissen uit zijn leven van algemeene bekendheid te zijn; want schoon ik bij navraag geen andere bijzonderheden mocht vernemen, wist ieder, dien ik er naar vroeg,
mij deze te vertellen.
Eens dan was hij aan het bidden en bleef bij die godsdienstverrichting een zoo geruimen tijd bewusteloos liggen, dat een
ander het gebed voor hem voortzette. Toen nu dit geëindigd
was, kwam de Toeankoe weer bij en verhaalde, dat hij op zee
was geweest en de opvarenden van een prauw had gered, die
op het punt waren van te vergaan. De mouw van zijn baadje
en zijn bidkleed waren nat, en het water, dat er afdroop, was
zout als zeewater. Eenige weken later kwamen de geredden
hem bezoeken en geschenken brengen, tot groote verbazing der
KotaGedangers, van welke de ongeloovigsten nu wel moesten
bekennen, dat het wonder werkelijk had plaats gehad en de
Toeankoe inderdaad, een heilige was.
Geruimen tijd later stierf zijn moeder, terwijl hij op reis
was naar Mekkah om een heilige agoeng te halen; deze reis
deed hij op een matje zittende. Binnen acht dagen, had hij
beloofd, zou hij terug zijn en daarom bij zijn vertrek aan zijn
bloedverwanten bevolen, als zijn moeder gedurende zijn afwezigheid mocht overlijden, haar met kamfer te bestrijken en
niet voor zijn terugkomst te begraven. Op den bepaalden dag
keerde hij weer en het eerste wat hij vernam, was dat zijn
moeder gestorven en in den goegoek boelat begraven was.
Vertoornd dat men zijn bevel niet had gehoorzaamd, blijkbaar uit ongeloof aan zijn wondermacht, slingerde hij de meegebrachte agoeng weg. Niemand zag haar ; alleen hoorde men
hoe zij door de lucht suisde; op een paal afstand kwam zij
(5)

Bovenlandsche uitspraak voor karamat.
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terecht in een sawah, waar nog het spoor van haar val getoond
en die nog steeds de sawah gole-5 (]) agoeng heet. Hij zelf
verdween en werd nooit weer gezien. De agoeng wordt nog
bewaard in de Soekoe si Koembang en er wordt o. a. van beweerd , dat wanneer in haar nabijheid een andere agoeng wordt
gebracht, deze slechts een dof geluid doet hooren, al klinkt
zij elders nog zoo zuiver en helder. En dit is een van de
zekerste bewijzen, dat zij werkelijk een heilige reliquie is.
Hieronder volgt, wat ik uit den mond van een inlander
omtrent Toeankoe Malim Ketjil heb opgevangen; ik heb opzettelijk niet de bovenlandsche uitspraak weergegeven en slechts
hier en daar gemeend er een ophelderende aanteekening bij te
moeten voegen.

Bermoela adalah pada soeatoe masa, jang sakarang telah
kira-kira 300 tahoen laloe, saorang anak gadis, soekoe si Koembang (2), negeri Kota Gedang; maka pada soeatoe hari anak
itoe pergi ka Pehambatan (3) akan mentjahari mansiang. Maka
haripon terlampau panas sahingga anak itoepon terlaloe haoes
dan ajerpon tiada akan diminoem. Maka anak gadis itoe
O Golè of golat — goeling ; volledig samak jang di golè s i agoeng, waarheen
de agoeng gerold is.
(2) De Soekoe si Koembang is een van de vier oorspronkelijke soekoes, waarin
de Maleiers verdeeld waren; deze vier heeten Kota, Piliang, Tjeniaga en si
Koembang, die later weer in een aantal onderdeelen gesplitst zijn, welke ook
soekoe genoemd werden; zoo is b. v. Soekoe Goetji een onderdeel van Soekoe
Piliang, Pisang van Tjeniaga enz.
(3) Een kleine kampoeng op eenige palen afstands van Kota Gedang gelegen.
Omtrent den oorsprong en de beteekenis van dien naam wordt verteld, dat in
vroeger tijden, voor onder ons betuur de tegenwoordige wegen aangelegd waren,
de reis naar Padang, Priaman enz. langs die plaats gedaan werd. De vrouwen
en andere bloedverwanten deden de vertrekkenden uitgeleide tot aan die plaats en
hier werden zij opgewacht door benedenlanders {orang rantau), die hen verder
naar de plaats hunner bestemming vergezelden. Zoo ook werden zij bij hun terugkomst door hun bloedverwanten daar opgewacht en opgehouden [di/iambai) om
te eten en te drinken, alvorens de reis huiswaarts voort te zetten.
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mentjahari ajer kakiri kanan, maka bersoeolali ia dengan ajar
jaag tergenang (*) pada daoen keladi, maka diminoemnjalah
ajer itoe sahingga lepas dehaganja. Satelah itoe maka ditjaharinjalah mansiang dan satelah tjoekoep ia beroleh mansiang
itoe, maka kombalilah ia ka Kota Gedang.
Dengan hal jang demikien itoe Allah taala melakoeken koeasanja, maka anak itoepon hamillah dan satelah beberapa
lamanja, maka tahoelah orang dalam negeri, bahoea anak itoe
telah hamil. Maka dihadoe oranglah moeafakat pada soeatoe
permedanan jang dinamai Gobah ( 2 ), ja itoe hendak menjarang (3) anak jang hamil itoe dengan tiada bersoeami. Dalam
pada orang moeafakat itoe, maka haripon hoedjan dengan
lebatnja serta goeroeh petoes, maka sebab itoe diperdjandjiken oranglah kata itoe, beresoek paginja. Satelah kaesoekan
harinja, maka orangpon berkoempoel pada permedanan jang

(') Ajer tegenang of tergenang = ajer genang, stilstaand water, hier dus water
dat in de bladeren van een keladiplant was verzameld gebleven. Genang wordt
gebruikt van het onder water zetten der sawahs: sawah digenangi ajer of ajer
digenangken kasawah.
O De negeri is verdeeld in 3 djoerai: djoerai hilir of ekocr kota, djoera tengah of tengah kota, djoerai moedik of kapala kota. Ieder van deze had haar
masdjid, waar om beurten de vrijdagsche godsdienstoefening werd gehouden; in
vele negorijen is thans slechts een masdjid. Ook was in iedere djoerai een vergaderplaats (permedanan), die djirat, gobah en balai gedang heette en waarnaar de afdeelingen ook djoerai djirat, djoerai gobah en djoerai balai gedang
genoemd werden. In Tanah Datar hebben de djoerai den naam van Kariat

(=) Wanneer ecu ongetrouwde vrouw zwanger was, dan verzamelden alle mannen uit de negeri zich en ieder wierp om haar te vernederen met een steen of
een stuk hout op haar woning (menjarang) ; zij werd dan naar den radja gebracht, wiens lijfeigene of slavin zij werd. Zij en haar kind waren orang kandam en ook de afstammelingen bleven slaven. Wanneer iemand zich als vader
van de vrucht bekend maakte, dan kon, als er geen redenen waren die dit verhinderden, door een huwelijk en het betalen eener boete van 1 thail 1 pau
(ƒ 20) aan den penghoeloe, de straf voorkomen worden. Hetzelfde gold ook voor
een weduwe. Een overspelige vrouw werd altijd orang harnlam. Vrg *™-n> —
iemand verafschuwen; xrw-h^^s
- maken, dat iemand verafschuwd wordt.
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bernama Balai Gedang Koetika orang akan memoelai moeafakat, maka hoedjan lebat riboet rajapon toeroenlah serta dengan
goeroeli petoes. Maka di perdjandjiken poela kata itoe, beresoek paginja dan satelah kaesoekan harinja, maka orangpon
kombali poela katempat itoe, maka moeafakat poelalah orang.
Satelah salesai dari pada moeafakat itoe, maka berdjalanlah
orang pergi menjarang itoe dan tiada berapa djaoeh dari pada
tempat itoe, maka datanglah beberapa lebah, penjaugat, salimbada (x) dan lain-lain binatang menggigiti dan memantak
orang itoe dan koetika itoe djoega hoedjan lebat serta goeroeli
petoes dan riboet keras pon toeroenlah, sahingga sakalian orang
itoe berlarian kombali poelang karoemahnja masing-masing.
Hatta pada petang itoe djoega adalah saorang bermimpi1
rasanja datang saorang orang toea berdjanggoet pandjang dan
poetih; berkatalah orang itoe: //bahoea dj anganlah d j adi menjarang itoe, karana anak jang di dalam tian itoe j ai toe anak
indardjati (2), dan Allah taala pon memeliharaken akan dia dan
apabila kamoe kerasken djoega hendak menjarang itoe, soedah
teutoe Toehan jang Maha koeasa mendatangken bala (3) jang
amat besar lagi dari pada jang telah djadi ini."
Satelah hari siang, maka berkatalah orang jang bermimpi
itoe kapada sagala orang dalam negeri, saperti jang dimimpinja malam itoe; maka oleh sabab itoe berhentilah hal itoe.
Hatta satelah beberapa lamanja , maka sampailah oekoer djaugkanja jaitoe harinja ( 4 ), maka lahirlah anak itoe, jaitoe anak
laki-laki. Serta anak itoe tiba di lantai, lantai patah; tiba
di rasoek ( 5 ), rasoek koedoeng; tiba di sendi ( 6 ), sendi belah,
dan tiba di tanah, tanahpon lembang (7). Maka itoepon di
(') Koode mier.
O Indardjati ; iudar, ook andar, = sendiri ; djati (skr = nativitas), geboorte;
dus geboren, sonder dat de moeder door een man bezwangerd is.
(3) Bala (Arab.) = ramp, ongeluk.
(') Toen de vrucht voldragen was.
(5) De vloerbalken.
(") De neuten, waarop de palen van een Maleisch huis rusten.
(') Ingedeukt, ingedrukt.
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djapoet oranglah akan anak itoe serta di bawak orang karoemali, maka di tjoetji dan di bersihken oranglah akan diaKalakian satelah beberapa tahoen antaranja maka anak itoepon
besarlah serta di serahkenlah oleh mandénja (*) mengadji?
maka segira djoega elmoepon banjaklah di perolehnja, sahingga
ia mendjadi oelama besar dan di gelarken orang akan dia
Toeankoe Malim Ketjil serta di djadikennja akan dia imam.
Sjahadan pada soeatoe hari djoemaat Toeankoe Malim Ketjil mendjadi imam, sedang soedjoed maka Toeankoe itoepon
tiada bangoen dan sabab telah terlampau dari pada djangkanja
beloem djoega ia bangkit dari pada soedjoed itoe, maka di
gantiken oranglah akan dia dan satelah salesai dari pada sembahjang itoe, maka ia pon terbangoen. Maka bertanjalah
orang kapadanja : //apakah sebabnja Toeankoe demikien itoe"?
Maka djawabnja: //bahoea saja melihat saboeah prahoe akan
karam di laoet dan sagala orang, jang di dalamnja, berpekiken (2V, maka saja tolonglah orang itoe dan prahoenja jang
roboh (3) itoe telah saja soembati; itoelah sababnja dan sakaraig dengan insja Allah taala adalah salamat sadja kapal itoe
berhajar." Maka sakalian orang itoepon amat heran sakali
menengar perkataan jang demikien, tambahan di lihatnjaakan
langan badjoe dan kain sembahjang Toeankoe itoepon basah
dan ajer jang bertitik pada langan badjoe itoepon di tjoba
orang minoem, betoel masin saperti ajer laoet rasanja,
Hatta kira-kira tengah doea boelan lamanja kamoedian dari
pada itoe, maka orang jang katolongaii itoepon datanglah
serta berhadiat kapada Toeankoe itoe. Maka orang negeri
pon bertanja kapada orang jang datang itoe: //dari manakah
toean-toean datang dan apa sababnja, maka toean bersedekah
sabanjak itoe?" Maka sahoet marika itoe: //kami ini datang
(') Mandé, moeder, wanneer men van haar spreekt: andai, als men tot haar
spreekt.
(2) Schreeuwen; pekik seni, zooals een kind, dat na een val 1). v. in het eerst
bijna geen geluid voortbrengt.
(3) "Waar een gat in is, doorboord, vermolmd; hier dus lek.
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dari djaoeh; kira-kira tengah doea boelan laloe kami berlajar,
sedang di tengah laoetan maka bidoek kamipon boeboes ( x ):
kalau tidak Toeankoe ini jang menolong kami, soedah tentoc
kami karam waktoe itoe; itoelah sababnja, maka kami ini
datang kamari." Maka karana hal jang demikien makinlah
bertambah-tambah pertjaja sakalian orang dalam negeri serta
termakan di (2) hatinja, bahoea sasoenggoehnja Toeankoe itoe
anak indardjati dan kiramat.
Sjahadan satelah beberapa, lamanja kamoedian dari pada itoe,
maka Toeankoe itoepon di kawinken oranglah dengan saorang
perampoean jang bersoesoe hampa dan toenggal (3) dalam soekoe Piliang di Kota Gedang djoega. Maka lama kalamaaan
boenda Toeankoe itoepon sakitlah; agak-agak batian telah tahoe bahasa boenda balian akan mati, maka bepertarohlah baliaii kapada sanak saoedara dalam roemah itoe katanja: //Hai,
sakalian sanak saoedara saja, adapon sakaraiig saja hendak
pergi ka Mekkah mendjapoet agoeng, tjètjèk momongan dan
rodjeh (4) ; maka d jikalau boenda saja kadatangan adjal' loellah,
djanganlah toean-toean koeboerken sabeloemnja saja kombali,
karana boenda saja akan saja koeboerken di goegoek boelat."
Maka djawab marika itoe //baiklah" dan lagi pesan balian
//inilah saja tinggalken kapoer, bila telah mati, loemar (5)
boenda saja dengan kapoer ini, sopaja djangan boesoek maitnja." Satelah itoe maka Toeankoe itoepon memanggil saorang
moeridnja, jang bernama si Tjoebadak (e) serta menjoeroeh
(') Doorboord, lek.
(-) Di of dèk (dè.s), zooals het op andere plaatsen wordt uitgesproken, = oleh.
(3) Tig. uitdrukking voor hermafrodiet ; letterlijk met e'e'n borst en dan nog
wel een leege, d. i. gelijk de borst van een man; integenstelling van de borst
eener vrouw, soesoe boneh (benas), vol.
C) Tjètjèk, bekkens, die tegen elkander geslagen worden; momongang rodjeh,
beide een soort van agoeng, maar kleiner.
(•') Hetzelfde wat bij Pijnappel als loemas, bij Klinkert als loemoer wordt opgegeven; de kapoer is kapoer Baroes.
O Deze naam wordt gegeven aan dwergen, die gezet ziju; een mager klein
mensch heet orang hadih. De Tjoebadak is de Nangka.
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mengambil salielai lapik pandai (»). Maka toeroenlah kadoea
marika itoe katapakan djandjang, laloe berdjalan ka Pnaman;
maka sampai di sitoe Toeankoe itoepon doedoeklah pada lapik
itoe serta mengadap kiblat dan si Tjoebadak itoe balian soeroeh doedoek di belakang. Maka balian pon memintak doa
kapada Allah Soebhana wataala. Satelah itoe maka kadoea
orang itoepon lenjaplah dan pada hari itoe djoega boenda balian pon matilah. Satelah tiga hari antaranja maka di koeboerken orang mait itoe, karana pada sangkanja tidak moeukin (2) Malim Ketjil akan kombali dalam toedjoeh hari itoe,
karana Mekkah jang di toeroetnja terlampau djaoeh sakali.
Sjahadan satelah sampai toedjoeh hari, maka Toeankoe itoepon kombalilah dari Mekkah serta membawak saharawan (3)
agoeng dan tjètjèk, rodjeh dan momongan, akan tetapi sabeloemnja ia sampai karoemah, maka kalihatan olehnja tanah
di goegoek boelat tersirah (4) bekas orang mengali (s) koeboer
roeoanja. Maka pergilah ia katempat itoe; serta sampai, maka
bertemoelah ia dengan saorang-orang jang bekerdja pada tempat itoe. Maka bertanjalah balian kapada orang itoe: //hei,
apakah jang di koeboerken orang disitoe?" Maka sahoetlah
orang itoe: //adapon jang di koeboerken orang disitoe, jaitoe
mandé Toeankoe." Sjahadan balian pon amat amarah, maka
di poekoelnjalah agoeng di tempat itoe, kamoedian maka di
bantingkennja saharawan agoeng kasawah jang sampai kini di
namai orang sawah gole' agoeng, kira-kira satoe paldjaoehnja
dari pada tempat : oe, serta berkata: //hai, orang si Koembano-, itoelah agoeng oentoek kalian", dan lagi katanja: //hai,
orang' Piliang, djapoetlah bahagian kalian katempat ini." Satelah itoe maka balian pon lenjaplah, sampai sakarang tiada
(') Een zitmatje, zoo groot als die b. v. op een stoel
(') Moenkin, kunnen.
(=) Een stel.
O Omgewoeld,

zoodat er geen

gras of andere planten groeien eu de grond

dus roodachtig is.
("•) Mengali van kali, wat hier gelijk gali is.
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kombali dan sagala kata dan boenji agoeng itoe kadengaran
ka Kota Gedang sahadja.
Adapon tjètjèk, bahagian orang Piliang itoe, sakarang tiada
lagi, telah terbakar dengan roemah (*), hanja agoeng orang si
Koembang ada djoega, tetapi retak sadikit oleh karana di
bantingken dahoeloe. Bahoea kabesarannja agoeng itoe, apabila negeri kadataiigan bala, maka agoeng itoepon berboeni
sendirinja dan djoega apabila agoeng itoe kaloeng kalian ( 2 ),
maka ia mengiparat (3) kapada orang jang meloengkahi itoe
dan djoega apabila agoeng di persamaken boenjinja dengan
agoeng jang lain, maka agoeng Toeankoe itoe terlampau elok
sakali boenjinja. Demikienlah adanja.
(J) Na den brand waren de overblijfselen van die tjetjek niet te vinden, zoodat
men gelooft, dat zij verdwenen is {niengirap), misschien naar Mekkah.
(2) Loengkah = langkah.
(3) Kiparat hetzelfde als toelah, een ongeluk (tot straf); ook een boete, straf,
b. v. een geit, te betalen door al wie in strijd met een gemaakte afspraak, op
een bepaalden tijd niet in de masdjid aanwezig is ; de geit wordt door de vergaderden opgegeten.
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den Ipoeh-boom.
Ook zijn er nog bij eene kleine
vrucht van laboe ajer en drie
of vier weerhaken van ijzer en
een ijzeren piek.

( J ^ y <^-»^ ^s^J (JT;
*^^
Ook eene van rotan gevlochten draagmand.

S^J

öli/

df/tf

e^>j

Het nut van het schild is,
om zich tegen de wapens der
vijanden te dekken.
Het doel van de parang is
om den vijand te verwonden
en het hoofd af te snijden.
Met de pisau raut maakt
men randjau's en poesaran (droog
hout om door wrijving vuur tè
maken), als men in het bosch
overnacht.
De olie uit het fleschje dient
om zich bij ziekte in te smeren.
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De beestentanden en koralen zijn enkel sieraad.

^ *VJ l*^ « ^

»—W* ^

Met den haak wordt het te
snellen hoofd vastgehaakt, als
men met zijne makkers bezig is.

e ^ l i U SïuO ^ Ü / Jij e>ij

CSx*.

y.so'

&\Jj£

ïjMye

?»•)

.Si J

«A'

De randjau's zijn om bij
eventueele vlucht achter zich in
den grond te steken , ten einde
de achtervolgers te verwonden.

*.»â^ O * 1 ^ ,_$**« d^W- ^J^-*
Het blaasroer dient o m , als
men den vijand tot op 50 va50 8j5U- r | ; ^ *}»"ƒ* ^ J*"** dem kan naderen, een pijltje
JÜS lio
* / j ^ J ^ £ ^ c^S-*»" J
naar hem toe te blazen.
H e t pijltje is van kajoe ga.'i J
Cr;
boes en bindang gemaakt, om
,)J
j j j a i »iO çlJ-i.i.i
de richting te kunnen houden.

„U/

De ipoeh-gom is, wanneer dezelve door

het pijltje

in de

huid is gebragt, vergiftig.

.»»A» *»âjj «JL^ c^ij o * y
ILMJJ

De koker is om de pijltjes
#,V«|J
P( ,Uy

Xj.U/«

£» / i ) *jiï « ^

in te doen.

^

De laboe-vrucht is om waarlooze stukjes gaboes te doen.

*$&iß fjfc to i « l -ti&> *-iy

^ 1

De weerhaken zij u om naar

V>^

den vijand
dicht bij is.

U

„CA.CAÏJ

.XX

u*

««Uif O JJj

'Lu

isf-

te steken, als hij
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•

5*

,..t

»ÜAj.j £U*.UÀ! C i ^ i ' i B u y

vj^jl (/•»•"•^ Ó&*? *"-»

^UO

Ü_J"J^^C

De piek is om meê te steken, waarna tot het afhouweii
van liet hoofd wordt overgegaan.

c/^

Het mandje is om eten meê
te
nemen.
Â> Jbb râl^U u ^ à ^

De gewoonte der Dajakhs is,
als
zij uit snellen gaan, het
Si** bO JJIA* ^ji^i _jto bO
orakel (vogels) te raadplegen.
Geeft de vogel een slecht
tabi e^&L». lm&-ij-i '{p)?. teeken dan wachten zij, om pas
cjjfl CS**- J>j> b.J i_S"0W- op een goed teeken te vertrekken.
CJ^=- J j l j C>jl (Altaic u b

Wanneer de Dajakhs met 5
J*
à
600
man uit snellen gaan, en
.As—«
u^ j r-"
» <^ ->'••
al is het ook slechts 1 of 2
.»L
koppen hebben gekregen, moer*
ten zij terug, omdat zij niet
^JiUi «U lob." bO U^>J"^ $ y over bloed mogen gaan.
j ^ j bû LLÉ**- J*
uS-/
jl U J Ü
i]

to $y

Jo L_c,la 28 U i
LJi*. O ^

*^

S,,-»-:
1874

._

é_A_A_A.

V"*

.(ii.^C ( j ' j

Geschreven den 28 Mei 1874
door mij Djaksa van Sintang
WAAT MASJEHOER.

DE VEOEGSTE GESCHIEDENIS
VAN

B AND J A R M A S I N
DOOR
F. S . A..

D E

CLEECQ.

Onlangs te Baudjarmasiu vertoevende, werd mij inzage gegeven van een in het Maleisch opgesteld verhaal over het
ontstaan van het rijk van Bandjarmasin, onder den titel van
Daar ik het echter niet mocht behouden, maakte ik een
kort uittreksel, van wat mij daarin belangrijk toescheen, met
het voornemen dit later met andere bronnen te vergelijken.
Behalve in Dr. Schwaner's werk over Borneo (Deel I blz.
43 en vlg.), vond ik in Deel YI van dit tijdschrift (blz. 225)
het onderwerp door Hageman behandeld, onder den titel van
//Bijdrage tot de geschiedenis van Borneo".
Na de lezing dezer stukken kwam het mij echter niet onbelangrijk voor, eene meer nauwkeurige vertaling van dat verhaal in het licht te geven, te meer daar ik gelegenheid had
mijne aanteekeningen met een ander Handschrift uit de Bibliotheek van het Genootschap te vergelijken, en vooral om reden
ik boven de andere schrijvers het voorrecht had in loco de
beteekenis van vele mindere bekende woorden en uitdrukkingen
te vernemen.
Daar Hageman als eenige leiddraad schijnt gevolgd, te hebben eene zeer corrupte transcriptie met Latijnsche karakters
van bedoeld HS., nog in de Bibliotheek voorhanden, acht ik
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het minder noodig de door hem gemaakte fouten aan te toonen, maar zal ik mij alleen bepalen tot eene vergelijking der
beide met Arabische letter geschreven Handschriften (J).
Met A. wordt dan het HS. te Bandjar, met B dat uit de
Bibliotheek aangeduid.
De eenigszins vrije vertaling geeft den inhoud zoo getrouw
mogelijk terug, en voor eigennamen is tevens de Maleische
spelling opgegeven.
Te Kaling

(?#") (2) woonde een rijk koopman, genaamd

Manghoe Boemi i^*)! )***>), die, behalve een groot aantal schepen , veel goud, zilver en allerlei fraaie edelgesteenten bezat.
Bij zijne vrouw Saura (jj**M) kreeg hij een zoon, genaamd
Ampoe JDjal-mika (C_M**=- }**').
Deze huwde met Mangoen
Toewa ('y &}*") een kreeg twee zoons; de oudste heette
Ampoe Mända Astana (ÜA-*»' «*•*-* }&•*') en de jongste Bamboe
Mângloerat (CJ^CS* _}**!) (3).
Zoolang Mangkoe Boemi te Kaling woonde, vermaakte hij
zich eiken dag met zijne kleinkinderen. Deze begonnen knapen te worden, toen M. B. ziek werd. Geen der bijgehaalde
geneesheeren kon hem helpen, niettegenstaande hij hen met
geschenken overlaadde.

(]) Als een bewijs, dat Hageman de taal van het door hem gevolgde HS.
niet verstond, moge o. a. dienen, dat hij van de metalen afgodsheelden {berhala
gangsa) vertelt, dat zij heiden Gangsa heetten!
(*) In andere werken vindt men hiervoor Keling en Kalinga, bij Lassen zelfs
Kalingga; de ware uitspraak is mij niet bekend.
(3) In B. verschillen deze namen eenigszins: Saura heet er Sati Radja
(_l,

c^iw), Ampoe Djalmilca draagt daar den naam van Ampoe Djätmafca

(i * fL&Äa. »à/«)), zijne vrouw van Sira Mänganloer ( . k i l s « .JAU), en de oudste zoon van Ampoe Mana T>astana ( j j U w J jjjv^o »&.«)).
In dit HS. is aan het slot vermeld, dat het te Bogor geschreven werd, vermoedelijk door een der volgelingen van den derwaarts verbannen Sultan. Ik heh
meer vertrouwen in de in A. voorkomende namen, waarvan vele op dezelfde w-ijze
uitgesproken nog in den mond des volks voortleven.
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Toen zijne ziekte toenam en hij zijn einde voelde naderen,
riep hij Ampoe Djätmika met al zijne familieleden en dienaren
tot zich, en droeg hem op voor deze goed zorg te dragen, niet
te veel waarde te hechten aan aardsche goederen, zich niette
vertoornen maar verdraagzaam te zijn.
Verder beval hij Ampoe Djätmika weg te gaan van Kaling,
waar hij toch niet tot aanzien kon geraken, en eene andere
woonplaats te zoeken. Om zich daarbij te overtuigen van de
gesteldheid van den grond , moest hij ter diepte van een armslengte (') een handvol (2) aarde uitgraven, en zoo deze warm
op het gevoel was en een aangenamen reuk van zich gaf, dan
was die grond goed en zou alles gedijen, wat daar geplant
werd. Liet die grond zich echter koud aanvoelen, dan moest
hij eene andere plaats uitkiezen, want hij zou er ongelukkig
worden en niets kon er groeien.
Nadat hij dezen raad had gegeven, overleed Mangkoe Boemi
en werd met de noodige eerbewijzingen begraven.
Ampoe Djätmika bedacht nu, dat hij te Kaling niet veilig
was, daar velen op zijne rijkdommen aasden en wilde derhalve
verhuizen.
Hij liet daarom de legerhoofden roepen, die van zijne familie afstamden, met name Arja Magat Sari^LSj*»
en Tamangcjoeng Tata Djiwa ( ^

O

^

jfa*3)

U>*"

ky)

(3); voorts een

In A. staat: sapantjâloeh dalamnja — \k vind dat woord iu geen der

woordenboeken.

In B. leest men eerst: J ^ I Ä Ü M J

i_y)

r

j*f

&>S> e J , J

maar later ook ^JjlsUA"^ ^ A J U .
O

J à £ , bij Pijn. ook klont.

In B. (J.Ä*i en JA> •

(=) Deze hoeloebalangs worden nog nader aangeduid als te zijn de
j\£

ende ).A£

f

\Ji^.Xs£&!

Cr*wUCsi ; alteen in Hardeland's Wab. is (sub gapï)peng-

gapi verklaard als: die altijd in iemands nabijheid is.
Volgeus B. heetten die mantries: Arja Mâkat Sari ((_?;*•*" (Ji^-^-<
en T&m&nggoeng Tata// Djiwa ('_y^- '*-'•-

J&AAÎ).

Vj')
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man, genaamd Wira £ärtas iij*>j* 'jij) ( *), die het opzicht
hield over de nachoda's en kooplieden ; en eindelijk de verschillende bevelhebbers der vaartuigen ( 2 ), allen met hunne
onderhoorige familien.
Nadat deze personen zich in de groote raadzaal verzameld
hadden, deelde Ampoe Djätmika hun mede, dat hij van Kaling wilde vertrekken om eene andere woonplaats te zoeken,
en gelastte hun zich met vrouwen en kinderen en al hunne
have op ié vaartuigen in te schepen.
Nadat alles in orde was gingen zij ter scheep, en ook Ampoe Djätmika bracht zijne goederen op het vaartuig, dat SiPraboe Tias (3) heette. Enkelen bleven achter om op de magazijnen en geldkisten te passen: zij zagen het vertrek stil
aan (4), daar zij er veel hartzeer over hadden.
Na eènigen tijd op zee te hebben doorgebracht, kwamen zij
aan een eiland, en beproefden het middel van Mangkoe Boemi,
maar dit gelukte niet. Zij gingen nu weder onder zeil en lieten eindelijk het anker vallen nabij Oedjoeng tanah (3).
Hier legde Ampoe Djätmika zich te slapen om zijn ontrust
gemoed tot bedaren te brengen, en hij droomde, dat hij zijn
vader ontmoette, die tot hem zeide : //Wees niet kleinmoedig,
gij hebt mijn last opgevolgd en zult geluk op uwen tocht
hebben !"
Ofschoon hij hieraan twijfelde, nam hij zich toch voor vol-

(') Van dezen wordt nog vermeld, dat hij zeer schrander was en vele talen
kende, als: Arabisch, Perzisch, Hollandsch, Chineesch en Javaansch. In B. Wira
Marias (rju.}.*. .•>«), en kende hij Maleisch in plaats van Arabisch.
(2)

Als namen dier vaartuigen zijn opgegeven: «J.A.3,

(3)

Volgens B. heette die prauw Si Pärboe Jaksa (rja.su

(*)

Iu het HS. *ltVi«

.sui

en i _ Â W
iJJ

;w).

(mcnclam), liet Daj. mandam = staan blijven.

In

B. komt mandam niet voor: er staat alleen: ,.\iUS\ii3 ' " ~-"l x j A J J X Ü
(5) De ligging dezer plaats werd mij gezegd te zijn iu het westen, nabij MêndaivPh of Sampit.
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gens dien droom te handelen. Toen bij het aanbreken van
den dag de wind ging liggen en de zee effen werd, ging hij
met vier menschen aan wal, groef met een breekijzer een gat
van een armslengte diep (»), nam den grond er uit, en voelde
dat die zoo heet was als vuur en lekker rook als daoenpoedak (2).
Hij was zeer verheugd, ging naar zijn vaartuig terug, en
liet, toen het dag was geworden, Arja Magat Sari en Tämänggoeng Tata Djiwa roepen. Hij zeide hun, dat daar de plaats
was om eene negorij te stichten, en gelastte hun tevens van
de medegebrachte steenen een tempel (3) te bouwen op de
plaats, waar de grond was uitgegraven.
Deze lieten nu al het volk aan land gaan en het geboomte
omhakken : en zij maakten gezamenlijk den tempel en een paleis
voor Ampoe Djätmika, benevens woningen voor henzelven om
aldaar te verblijven.
Ampoe Djätmika verzamelde daarop allen, die met hem gekomen waren, in de baliroeng, en deelde hun mede, dat hij
die plaats noemde Nagara Hepa (tfi«î (/**) (*), en zich zelven aanstelde tot vorst met den titel van Maharadja Tjmdi,
onder beding, dat hij alleen als vorst zou worden toegesproken. Yerder zeide hij tot de beide mantries, dat hij afgodsbeelden van tjendanahout wilde doen vervaardigen om in den
tempel te plaatsen, en die tot vorst te verheffen en te eerbiedigen; want //ik zelf ben niet van vorstelijke afkomst, en ik
• //doe dit om alle onheil te voort omen, daar ik slechts afstam
Wellicht heeft de kroniekschrijver zich hier vergist met Malaka's zuidpunt, een
der eerste plaatsen die de Hindoesche kolonisten in den Archipel aandeden. Op
de kaart van Melvffl is een Oedjoeng tanah geplaatst bij de monding der Kahajan-rivier.
(')

In het HS. staat: J ^ I S J Â M I

(2)

Een Pandanus-soort, waarvan de bladeren zeer welriekend zijn.

^.)ù

(_/^<ÄA!

yyï

^ajUj.

(3) In HS. A. ^yiVijtó- en ^ l i à s - .
C) Als dit dezelfde plaats is als het tegenwoordige Nagara, dan komt dit
bericht vrij wel overeen met dat van Dr. S., die als eerste vestigingsplaats Amoentai opgeeft, dat iets hooger aan dezelfde rivier is gelegen.
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«van aanzienlijke lieden; ik noem mij alleen vorst, om een
//voorbeeld tot navolging te stellen voor hen, die na mij
//komen."
Algemeen werd dit goed gevonden en in drie dagen de beelden met menschelijke gedaanten vervaardigd, die met de noodige versierselen en reukwerk in den tempel werden geplaatst,
om eiken Donderdag avond door den vorst bezocht te worden (').
Het bevel over alle staatsdienaren werd toen opgedragen aan
Arja Mägat Sari, en aan Tämänggoeng Tata Djiwa gelast de
menschen van Batang Eämanäit ( e ^ ^ i ^ a i è~Ai) (2) a a n z i c h
te onderwerpen ; en daar niemand weerstand kon bieden, gaven
deze hieraan gehoor en betaalden aan hem hunne schatting.
Toen nu al de mantries feestelijk onthaald werden, heerschte
er groote vreugde, en waren allen zeer ingenomen met die
regeling, omdat de onderlinge veeten daardoor ophielden. En
als zij hunne belasting in rijst en padie opbrachten, liet de
vorst die in de djoeroeng (3) plaatsen, om te dienen tot voeding van zijne hofhouding.
Vervolgens werden de werkzaamheden en verplichtingen van
eiken mantrie aangewezen, en dit alles geregeld zijnde, gelastte
de vorst aan 40 mantries met twee pantjalangs de goederen te
gaan halen, die in zijne magazijnen te Kaling waren achtergebleven, alsmede de lieden, die deze bewaakten. Aldaar aangekomen werd dit voorstel gretig aangenomen, en gingen zij
gezamenlijk op reis. Op zekeren nacht werden hunne vaartuigen door een hevigen orkaan overvallen ( 4 ), waardoor vele prauO
dag

In B. staat, dat de beelden in seven dagen gereed waren, en wordt als
der huldiging e ^ . a * ' » .

^SA

opgegeven.

O Volgens B. moest de eerste Batang Tialang, Batangan en Fatale en de
laatste Batang Ngalei en Hamandit onderwerpen, en kregen zij beiden het gezag over de door hen onderworpen stammen.
(3)

é« .»»-, plaats om padie te bewaren, te Bandjar iindei geheeteu.

(Bij

Hard., Daj. djoerong = pakhuis).
0)

In A. ^>y

B. op 4000 geschat.

voor

(J**jJO.

Het aantal achtergebleven personen wordtin
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wen vergingen en een aantal menschen verdronken : de andere
kwamen veilig te Nägara Depa aan en vestigden zich aldaar.
En er heerschte vroolijkheid in die negorij ; zij werd bezocht
door vele handelaren en het ging den bewoners in alle opzichten goed.
De vorst wilde nu metalen afgodsbeelden (») laten vervaardigen, en stuurde tot dat doel aan den Yorst van China allerlei goederen van waarde en een brief, waarop van daar tien
Heidensche priesters (pmidita) kwamen. Deze maakten de twee
metalen beelden, een man en vrouw, ter grootte van een kind,
die in den tempel werden geplaatst, terwijl die van tjendanahout in zee werden geworpen, en het bevel gegeven om eiken
Donderdag avond de nieuwe beelden te gaan aanbidden ("-).
Het land ging steeds meer vooruit en allerlei volken kwamen er handel drijven als: Chineezen, Maleiers, Javanen,
Boegineezen, lieden van Djohor, van Atjeh, van Malaka, van
Menangkabau, van Patani, van Mangkasar, van Bali, van
Boeton, van Palembang, van Djambi, van Toeban, van Madoera, van Bangkok (3), Hollanders en Kalingers.
Alle ingezetenen van Nägara Depa legden de kleeding der
Kalingers af, en kleedden zich als de Javanen, en hun werd
door den Vorst bevolen: //Kleedt u niet als de Maleiers,
„of als de Hollanders, of als de Chineezen, of als de Atjeh„neezen, Mangkasaren en Boegineezen, ja zelfs niet als de
//Kalingers. Ik zelf voeg mij naar Madjapait ( C ^ - A S I S ^ ) (*),
//en gij volgt mij hierin na, want volgens de verhalen der

O

u*&

J^ri!

5 « ^ « is een metaal .bestaande uit eene vermenging van

ijzer en geel koper.
O

Ook nu staat in B. malam Djoemaal, en boveodien, dat A. Dj. gelastte

eenmaal 'sjaars die beelden met fijn zand te schuren, om bet roesten te voorkomen.
(•') In de HSS. CJÜM,
(")

vermoedelijk foutief voor

Volgens -B. C^s&li—-b.

(Jj^.-
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'/ouden van dagen zal u onheil treffen, als gij uwe kleeding
'/wijzigt, en o. a. de oostmoeson in westmoeson veranderen en
'/omgekeerd.
//Ook moogt gij geen zwarte peper (') planten, zooals te
//Djambi en Palembang, behalve een paar staken voor eigen
//gebruik, want door die peper komt niets op van hetgeen gij
'/plant, daar hare uitwaseming heet is ( 2 )."
Niet lang daarna werd Ampoe Djätmika ziek ; hij riep zijne
zonen bij zich en vermaande hen in vrede te leven, en als
kluizenaars rond te dolen om op heuvelen, in grotten of onder
hooge boomen een vorst te zoeken ; terwijl hij aan de beide
Groot-mautries opdroeg in dien tusschentijd het land te besturen (3). Daarna stierf hij.
En Ampoe Manda Astana dwaalde rond onder groote boomen en op hooge bergen, en Lamboe Mangkoerat in diepe
grotten, maar na drie jaren als asceet te hebben rondgezworven
keerden zij ontmoedigd terug, want een vorst hadden zij niet
gevonden.
Op zekeren middag nu ging Lämboe Mangkoerat slapen , en hij droomde dat hij zijn vader Ampoe Djätmika
ontmoette, die tot hem zeide: //Gij gaat te ver om een
'/vorst te zoeken: ga niet verder dan binnen den kring
'/van deze negorij (4). Neem veertien stammen van pisang sala

C) Het hiervoor gebezigde woord 8.3>\w is volgens het Daj. "Wdb. Spaansche
peper (Capsium); mij werd echter ten stelligste verzekerd, dat het te Bandjar
zwarte peper (Piper nigrum) beteekent.
(2)

In de HSS. j j u i l s

tf^S*

<*—***.

(") In B. draagt A. Dj. op zijn sterfbed aan de beide mantries nog op de
beelden in zee te werpen, dat zij ook deden.
(')

Volgens A.

„f£' i*Sj&LJUw

J J u?/*^ ^ ^

/*^JJ

en m

B

-

uJi^i/1*"

/»^

J

De pisang saba, dezelfde die op Java p. JcapoJc heet, wordt in B.

genoemd.
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„maak daarvan een vlot (*), overdek dat met een hemel van
//wit lijnwaad, brand wierook aan de vier hoeken en hang
//daaraan majangs (2) op, kleed u met een witte saroeng, ga
//op het vlot zitten, en begeef u te middernacht stroomopwaarts;
//mocht gij soms een krokodil of een groote visch of een slang
//ontmoeten, wees dan niet bevreesd, want dat heeft niets te
//beduiden.
//Komt gij nu aan de draaikolk (3) midden in de negorij,
//dan moet gij het vlot omdraaien en u stil houden, want daar
//zijn vele zaken om bang voor te zijn (4). Wordt op die
//plaats aan de oppervlakte van het water schuim zichtbaar,
//zoo groot als een pajoeng oeboer* ( 5 ), en tevens het geluid
//van een vrouwenstem gehoord, dan is dat de vorst, die gij
//moet halen, en wat hij zegt moet gij doen."
Hierop werd Lamboe Mängkoerat met schrik wakker, en
deed zooals hem in den droom was geopenbaard.
Hij ging dien nacht uit en vond het schuim met blazen,
die flikkerden als edelgesteenten Op hetzelfde oogenblik bleef,
het water stil als in een kom, en eene zachte stem kwam uit het
schuim voort: '/He Lamboe Mängkoerat, wat doet gij toch
//hier? (°)" Hij antwoordde: //Ik zoek een vorst omNagara
//Depa te besturen."
(i)

i „ de HSS. & u i ! = vlot.

O

Eigenlijk <j»fy

(Daj. en Mal. v. Palemb. id.).

£>U a. z. majang, waaruit nog geene bloemen te

voorschijn komen.
O

In J3. -tij)

is voor y " t ?
f)

t>b" ; daarentegen in A. ^\tß

l L $ > j ! , dat eene fout

Ü^i

Volgens de HSS. \£*t\

^ V *

Û&

^

;

C/^*

boven verklaard : misschien is het eene verbast. van het Mal ^JHJ

w e r d mij als

=

voor-

zichtig.
O

Volgens Pijn. een staatsie-zonnescherm.

In B. is sprake van een witte

krokodil, in den vorm van een pajoeng agoeng, die daar ook later uit het schuim
te voorschijn komt.
O

In A. J \

^

U-/

<-J); het woordje sih is uit het Daj. overgeno-

men, en beteekent een uitroep van verwondering.
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De stem herhaalde :
'/mijn

naam

'/Ik ben de vorst dien gij zoekt en

is Poetri

Bjoendjoeng Boehi g ^ * ? -

i-Sy3)

"{ i_Sa->- O - " bamboe Mangkoerat zeide: //Dan zal ik u tot vorst
//verheffen en in den tempel plaatsen." Poetri Djoendjoeng
Boehi antwoordde : //Ik wil niet in den tempel wonen, want
//daar is de plaats der afgoden, maar laat vier stuks gevlekte
//bamboe batoeng van den berg Batoe Piring (2) halen en
//maak van die stijlen een paleis, waar ik kan wonen ; en laat
//voor mij door veertig maagden een gele saroeng vervaardigen,
//die zeven asta (3) lang en zeven kïlan breed is -— alles moet
//in één dag af zijn en dan kom ik in mijn paleis." Lämboe
Mangkoerat zeide dat het goed was, en toen de dag aanbrak
keerde hij huiswaarts en vertelde aan zijn broeder, wat had
plaats gehad.
Hij liet alles volgens het bevel der vorstin gereed maken,
hetgeen door de hulp van velen ook tot stand kwam, en nu
gingen allen in optocht naar de draaikolk. Nadat Lämboe
Mangkoerat de gele saroeng in het schuim had geworpen,
kwam de prinses voor den dag en werd met veel gejuich naar
het paleis geleid, terwijl de veertig maagden aan haar werden
toegevoegd om haar te bedienen en te verzorgen.
Dit geschiedde op den veertienden dag der maan in het begin van den avond.
Lämboe Mangkoerat liet dag en nacht honderd lieden bij

O
voor

Eigenlijk staat er &>»J é t S U s - ^ . J W , maar ÄJ»J is blijkbaar een fout
t

XVj

gSfri, daar zij uit het schuim te voorschijn kwam.
sisóS

In B. heet zij

t_SVU ! vermoedelijk kende de afschrijver de woorden djoen-

djoeng en boe/d niet.
(2) Deze berg is in de bestaande werken niet opgegeven.
(3)

Uuil is dezelfde maat als de Mal. \^~»JD,

a?nn.iimjj.

en

IM

als de Jav.

In -B. moet die saroeng ook twee asta breed zijn, en zou zij gezegd

hebben, dat die moest dienen C i ^ l

j3lo

CL&U CL&cJji ^ 5 ' '
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het paleis de wacht houden, maar overigens kwam er geene
verandering in de wetten, verordeningen en gebruiken van
het land.
Nadat zij eenigen tijd de teugels van het bewind in handen
had, vroeg Lämboe Mängkoerat haar op zekeren dag, wien
zij tot man wilde hebben. De vorstin antwoordde: »Ik wil
„tot man hebben iemand, die even als ik als kluizenaar heeft
»geleefd; is die niet te vinden dan trouw ik niet.11
' N o g wordt verhaald, dat Ampoe Manda Astana twee zoons
kreeg, die zeer schoon waren. De oudste heette Banglang
Sokma Raga ( ^ W ~ £**), en de jongste Banghang Pahma
Ra(ja [CJ\j L£i £*»>) (!). Deze speelden eens onder het huis,
en zagen of de wachtlieden wel op hun post waren. De veertig maagden werden allen verliefd en zongen minnedichten
hun ter eere (2).
Ook de vorstin zag die beide knapen en gaf ze sirih, pmang,
nagasari-bloemen (die toen niet groeiden te Nagara Depa) en

(>) De tweede heet in S. Sanghang Pätma Raga [CS)j

Uu

£Aso).

C') Als proeven van die pantoens worden alleen in A. vermeld:

„JJ .o.to C ^ A U ^ »JL.

^ U . ^iiU "i»V IJÄSJUI

^Uuo ^

^ s Ju~

J^

C5J , J

ifj~

^

äjr*

J[**>

v^ß

' W.° ^

&$ U-JJ

sawah = odar sawah; djëntei = lihat ; sampilok = een soort trompet van bladeren gemaakt.
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gantai (*), die ze in hun saroeng staken. Toen Lamboe Mangkoerat hen zag, joeg hij hen dadelijk naar huis, want hij
was bevreesd, dat de vorstin met een zijner neven zou willen
trouwen.
Na rijp overleg zeide hij aan Ampoe Manda Astana, dat
hij met zijne neven wilde gaan visschen (2), en, ofschoon deze
wist dat hij ze zou dooden, stond hij het toch toe. Lämboe
Mangkoerat nam hen daarop mede en wierp hen in de Batang
Tabaloeng (£jiw ^ b ) (»), e n n 0 g heden heet die plaats Gadangsanak ( J ^ U ? ) («).
Op het vernemen dezer tijding doodden Ampoe Mandoe Astana en zijne vrouw zich zelven (5) in den tempel; en toen
Lämboe Mangkoerat hunne lijken daar vond, nam hij de kris
en het mes mede, en zorgde, dat zij behoorlijk begraven
werden. Nog altijd draagt die plaats den naam van Sélagarali

[MßU) (c).
Van toen of bestuurde Lämboe Mangkoerat het rijk alleen.
Nog altijd denkende over een huwelijk van de vorstin viel
hij op zekeren middag in slaap, en droomde weder dat hij zijn
vader zag, en deze hem zeide, dat de vorst van Madjapait
een zoon had, die als kluizenaar leefde, terwijl hem tevens
(')

i^hXXi is volgens het Jav. Wdb. een van sirih-bladeren gemaakt peper-

huisje met een pinangnoot er in, waarmede bruid en bruidegom elkaar toegooien.
(3)
3

()

<• " ^..i.l-^ = het Mal. mendjala.
Bij Dr. de Hollander, Land- en Volkenkunde I I , blz. 27, als een andere

naam van de Nägara-rivier opgegeven. In B. heet die âlUj'
C)
Sanak
O

Sul).

Volgens B. draagt die plaats nog altijd den naam van Loehoeh Bädang
(^jjLu 'à Si

(J-^y)

Bij Pijn. en in het Jav. heeft het hier gebruikte (JXi.i eene eenigszins andere

beteekenis. In B. wordt dit nog aangevuld, dat hij zich doorstak met de kris, genaamd
parang sari ((_fA«" £/*)>
6

()

J met die, genaamd ladang malila (1UU c J Ï ) .

Deze transcriptie is niet juist, maar werd mij als de ware naam opgege-

ven: B. heeft
xxiv

e n zi

s\iïs^,
n
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werd medegedeeld de wonderbaarlijke wijze, waarop die zoon
-boren was. Wakker geworden riep Mj Arja Mägat San en
Tämänggoeng Tata Djiwa, en droeg hun- op alles m orde te
maken, daar hij naar Madjapait wilde'gaan om dren verstene n te zoeken. Het bestuur in hunne handen latende vertrok hij zelf met veel gevolg en luister, en kwam spoedig op
de reede en drie dagen later in de stad Madjapait aan ( ) ,
waar hij verzocht bij den vorst te worden toegelaten, hetgeen
werd toegestaan.
.
.
Bij het binnenkomen maakte hij echter geene eerbiedsbetuiging aan den vorst, maar ging op de dti loehoerzitten,waarop hij onder aanbieding van vele geschenken zijn verzoek
voordroeg (2).
..
De vorst zeide, dat hij geen zoons meer had en al zijne
W e r e n reeds gehuwd waren; zijn oudste zoon te Palembang,
een op Bali en de jongste te Soerabaia: zijn oudste dochter
te Menangkabau en de andere te Mangkasar.

"(•) In de HSS. *Staat: ^p

JfP*

^

^

o i i l s u i ssb j Xe ysj^ *** J*ß

^

^

^

^

^

Dit snijdt' met de verklaring van Prof. Veth (Jav. I I , blz. 133), dat de ligging
aan zee voor Madjapait uitgemaakt is.
(-) De medegebrachte geschenken waren :

C . .

j

J

j

>

^

Sr
v_S • •

'

>
J

y

J

J ..CAS

"

J'
Ä! »iuj

^AIAI

c

yt s*r ^*
e ».Gl
. _ i
c.Jo'

h

*)Jui
. •
(X:^A«J

âjlXsW
; i
^^j1"-"

Knmhroet een groene steen;,z.„/
p*«s,vntin
iota«mai
(uaj.een
auseroek
»J« in zee); /•ékomj
» voor
e X S,
21 heeft foutief „ M - o r p « « * * f t * * « * W * V -
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Lamboe Mängkoerat antwoordde, dat hij dit alles wist, maar
dat hij tot echtgenoot voor zijne vorstin zijn zoon vroeg, die
als asceet leefde op den Goenoeng Madjapait.
T)e vorst had hier niets tegen, maar verzocht hem om nog
zeven dagen te wachten, daar zijn zoon pas zwaar ziek was
geweest. Dit was aan Lämboe Mangkoërat bekend, maar hem
volkomen onverschillig.
Ka zeven dagen lang te hebben feestgevierd, gaf de vorst
zijn zoon over aan Lämboe Mängkoerat, en nadat deze rijkelijk van geschenken was voorzien, gingen zij naar hunne prauwen en voeren vier dagen en vier nachten.
Toen zij aan de monding der rivier kwamen ( ' ) , was de
wind gaan liggen, geen golfslag waar te nemen en zelfs geene
beweging van eb en vloed in het water (2); de koningsprauw
{si praboe tias) was derhalve niet van hare plaats te krijgen,
hoe men ook roeide of duwde.
Baden Poetra zeide : //De reden hiervan is, dat zich twee
«witte slangen [naga), een mannetje en een wijfje, om den
//voorsteven geslingerd hebben ; om ze te verwijderen zal ik in
//het water springen en die slangen gelasten weg te gaan, want
//het zijn dienaren van Poetri Djoendjoeng Boeln."
Eerst op het hooren dezer woorden erkende Lämboe Mängkoerat hem als koningszoon, want hij ontwaarde, dat deze
hem in kennis overtrof. Baden Poetra voegde er nog bij :
//wacht drie dagen en drie nachten en ben ik in dien tijd niet
//terug, doe dan een gebed en ik kom er uit!"
Daarop sprong hij in het water ; de prauw schommelde eenigen tijd heen en weder (3) en kwam los.
In dien tusschentijd ging Lämboe Mängkoerat naar Nägara

(*) In £. fj, U Juli AAS" iJmft*«,.
(2)

Uit werd mij gezegd de beteekenis te zijn van »;1J ^ j y .jï; bij Pijn. is

tënatiff, kalm, bedaard van water.
C1) In J. *isXsAi.J ÄARLC; in B. eenvoudig

QÀ'J.
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Depa om geiten, karbouwen en kippen te halen, en alle mantries te gelasten de rivier af te varen om Baden Poetra m te
ö

hale o.
Toen hij na drie dagen en drie nachten niet te voorschijn
kwam deed Lämboe Mängkoerat een gebed, en na zeven dachen verrees Baden Poetra uit het water, gekleed in eene saroeng van gele zijde; en op de plaats waar hij boven kwam
steeg een gong op uit de diepte, tot in deze dagen bekend
C^t^jUon der den naam van Si Praboet Pradak (^/
Eaden Poetra zeide nu tot Lämboe Mängkoerat: "Mijn
• Soerja
o • Anata
Amn+j,{ )(^( fcuUl~J3
l-> iv"!
sware naam is
) » , hetwelk be.duidt ik ben een vorst voortgekomen uit do zon, en alles
„wat op aarde in de hemelen of in de wateren i s , is aan my
//ondergeschikt."
..
De prauwen gingen vervolgens langs een Zijrivier ( ) naar
Na-ara Depa en Lämboe Mängkoerat gaf aan zijne vorstin
kennis, dat hij een echtgenoot voor haar gevonden had
Nadat Soerja Anata tot vorst was verheven (*), werd het
huwelijk dan ook voltrokken; terwijl alvorens een kroon uit
den hemel nederdaalde en zich eene stem liet hooren, dat men
die kroon paste alleen koning mocht worden.
Zeven maanden later werd de vorstin zwanger en was belust
op djamboe dipa ( 5 ), die de vorst van Madjapart het halen;
en toen de tijd daar was, verloste zij van een zoon, genaamd

(')

Volgens B. Sirabät pradali [i J y \Z*J>}j&>).

O

In S. heet hij Soerja Nata: in mondelinge overleveringen is hij als

Soerja Winata bekend.
f) In A. staat JÛÀ& ^ V ' d - L e e n k o l ' t e WEg d ° 0 1 ' W B ' ^ ° ° k
wel antasan.
- _
Hiervoor vindt men in de HSS. het ook m het Uajaksch gebruikelijke
(»)
woord bërdoedoes.
m Djamboe dipa is een soort djamboe, waarvan de pitten met bmnen m de
vrucht zitten, maar aan de steel naar buiten komen; op Batavia heet die j.momet, en op Java dj. bol 'mêtê.
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Soerja Gangga Wangsa ("*».s!j CS&± ^ii}1"}- Na eenigen tijd
bracht zij nog een zoon liet wereld, en deze werd Soerja Wangsa
(wcij U^«J) gelieeten.
Tijdens zijn bestuur waren aan Soerja Anata onderworpen de
vorsten van Poentianak, Sambas, Kotawaringin, Pasir, Koetei
en Kärsikkan (*), en allen betaalden jaarlijks geregeld hunne
schatting.
Na verloop van eenige jaren deelde de vorst aan Lämboe
Mängkoerat mede, dat hij en zijne vrouw naar hunne plaatsen
van afzondering wilden terugkeeren, waarom hij zijne kinderen
aan hem overgaf; en na de noodige vermaningen gegeven te
hebben, verdwenen beiden voor de oogen der verzamelde
mantries.
Soerja Gangga Wangsa was toen reeds volwassen, en Soerja
Wangsa verwisselde van tanden (2).
Daarop werd eerstgenoemde tot vorst uitroepen.
Er heerschte alom groote welvaart in het land, en vele
handelaren kwamen daar wegens de goedkoopte der eerste levensbehoeften.
Daar Soerja Gangga Wangsa ongehuwd was, wilde Lämboe
Mängkoerat hem weer helpen om eene vrouw te zoeken ; maar
de vorst wilde niet trouwen, en eerst na herhaald aandringen
zeide hij, van zijne ouders den last te hebben gekregen om
alleen te huwen met de dochter van Bipa Radja {-Jj lftJ*i).
Kon Lämboe Mängkoerat die vinden, dan was het goed. Op
zijne vraag waar dat meisje woonde, kreeg hij echter ten antwoord, dat de vorst het niet wist, en hij liet nu overal
zoeken en vragen, maar niemand vond of kende haar.

O Volgens A.
^.Cä-Wi-niemand kent echter die plaats. In de aantekeningen betreffende Tanah Boemboe, (Tijdsch. Bat. Gen. I blz. 337), wordt gesproken van een Tandjong Karsik-itam; wellicht lag daar die negorij.
O Voor deze uitdrukking is in A. het woord kctpinggahan gebezigd.
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Eens roeide zekere Singaban (l) naar de kampoeng Tangga
Odin {^J
<-^ AÎ ), en kwam in de rivier voor de woning van
Ar ja Malangloen {&£&* kj).
Daar zag hij een meisje in liet
water springen, terwijl haar dienstmaagd daarbij de wacht hield.
Op het zien van den Singaban zeide deze tot het meisje:
//He dajang Dipa Eadja, dek u spoedig toe, want daar is een
//een Singaban!" De Singaban keerde uu spoedig terug en
gaf kennis aan Lämboe Mängkoerat van hetgeen hij gezien
had.
Lämboe Mängkoerat zond hierop Singatäka ( C i - ^ a ^ ) eu
Smgapati(Lj^i>»)
(2) naar Arja Mlilangkoen, met de boodschap dat hij zijne dochter vroeg tot echtgenoot van den vorst.
Deze maakte eerst zwarigheden, maar stemde er spoedig ill
toe, toen Lämboe Mängkoerat zelf kwam om te zeggen, dat,
als hij zijne dochter niet goedschiks gaf, zij met-geweld zou
weggevoerd worden.
Lämboe Mängkoerat nam haar dadelijk mede en bracht haalbij den vorst, zeggende: //Hier heb ik de dajang Dipa Eadja,
//die gij U tot vrouw wenscht!" De vorst antwoordde : "Niet
//haar, maar hare dochter wil ik huwen : breng haar maar terug
//en geef haar tot man iemand, dien gij geschikt oordeelt."
Lämboe Mängkoerat nam haar daarop mede naar zijne woning
en vroeg aan al de mantries, wien zij dachten, dat haar kon
trouwen. Deze zeiden: //Gij alleen zijt de rechte man."
Hij trouwde nu met haar.
Niet lang daarna werd zij zwanger, maar tot de 15 e maand
bracht zij geen kind tejï wereld. Lämboe Mängkoerat verontrustte zich hierover zeer, want als het kind stierf, zou de vorst
niet trouwen en er niemand zijn om hem later te vervangen.
(')

AaX^

is een persoon, die vrouwen zoekt voor den vorst, (in de taal

van Vmàivx'rnanjanjarriar).

Uit liet verband zou bij B. blijken, dat er een volk-

stam vaii dien naam was.
O In S. heeten daze personen: Singarmtaka ( l l T U i UU/*) en Singapati
(

JU

LÄA~J.)
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Plotseling werd de stem van liet kind in den buik gehoord :
w O mijn vader Lämboe Mängkoerat, ik wil niet langs den
//gewonen weg uit den buik komen; ik wil er alleen uit, als
//een linker rib van mijne moeder wordt weggenomen, en ik
//door dat gat heen kan !"
Al de omstanders waren zeer verschrikt, en na ruggespraak
met de mantries besloot Lämboe Mängkoerat de rib te
splijten (*).
De moeder stierf en het kind kwam te voorschijn, en liet
zeide: //Ik heet Poetri Koeripcm ( ^ i ••£ i^Sj-^); en toen men
haar melk zou geven, wilde zij alleen die van een witte buffel
gebruiken (2).
Toen Arja Mälangkoen hoorde, dat zijne dochter overleden
was na de ribsplijtiug, zeide hij tot zijne vrouw: //Nu rest
//ons niets meer, laten we samen maar sterven !" Zij vond dit
goed, en hij at jonge pinang en zijne vrouw at oude pinang,
en Arja Mälangkoen sprak: //Mijn sëpah worde een genees//middel voor mijne kleindochter Poetri Koeripan en heet ajünrangoeT Zijne vrouw zeide: //Mijn sepah ook en die heet
"kämoesir
Zij plantten deze in hun tuin en doodden zich
zelven.
De beide sepah's kwamen op en waren de oorsprong vnn
djärangoe en kämoesi (3).
C)

Volgens Ji. <_ç,J<ï S J »AA!
-/-

C_" L '

.Ai

o- •

('') Over dat kind staat nog in i?. ,,2-Jj) CU« r i ,»!lJJ £J cj~i}

C-£-<

-.1J ....
Daar zegt zij ook Poetri lioerlpan ( _,&.>. «î> ^£^xs)

te Iieeten.

(*) Djërnngoe is bij Pijn. als een geneesmiddel opgegeven; kamoesikan ik niet
thuis brengen.
men.

In liet plantkuudig woordenboek van ïilet ontbreken beide na-

Volgens B. ontstaan uit de sëpah's / u j J . j

yj'J

«Âj r ~-.
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Nadat Poetri Koeripan volwassen was, bracht Lämboe Mäagkoerat haar bij den vorst, en werden zij naar landsgebruik in
den echt verbonden.
Eenigen tijd late* zwanger geworden, verloste zij van eene
Dedochter, die genaamd werd Poetri KMarmg ($j%> ^j&)ze huwde later met den Pangeran Soerja Wangsa, uit welk
huwelijk een zoon werd geboren met name Tjarang Lalewan

(&}P

£};?•)•

0ok

de vorst kree

Poetri Kaloengsoe ( y>*fi *4f9\
aan Tjärang Lalewan uit ( x ).

S

n o g eene docllter
en

deze huweli

' genaamd

Jkte

lü

J

latel

'

In dien tusscheutijd waren Arja Mägat Sari en Tämänggoeng
Tata Djiwa overleden.
Op zekeren dag in de vergadering verschijnende, deelde de vorst
mede, dat hij met zijne eehtgenoote en ook zijn broeder met
diens vrouw tot hunne vaderen wilden terugkeeren, en terwijl
aan Lämboe Mangkoerat werd opgedragen voor Tjarang Lalewan en Poetri Kaloengsoe te zorgen, verdwenen zij allen voor
het oog der verzamelde toeschouwers.
Daarop werd Baden Tjarang Lalewan tot koning verheven,
en ook hij handhaafde de bestaande gebruiken en instellingen.
Zijne vrouw beviel spoedig van een zoon, die genaamd werd
Sakar Soengsang {£»£)>» _/•») ; en toen deze zes jaar oud was,
liet de vorst Lämboe Mängkoerat roepen, om zijne vrouw en
kinderen in handen van dezen getrouwen dienaar achter telaten; want hij zelf wenschte op te gaan tot zijne vaderen en
verdween dan ook uit de oogen der menigte.
Lämboe Mangkoerat trad in zijne plaats als vorst op, en
weck niet af van de aloude gewoonten.
Toen Säkar Soengsang zeven jaar oud was, bereidde zijne moe-

rt

In B. heet die zoon

jdï ,C.U~ en de dochter van den vorst

iSj*9
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der eens een gebak van laboe (.ij; het was nog niet gaar en
zij roerde het in de pan om, toen de jongen er wat van vroeg,
hetgeen zijne moeder weigerde, met de bijvoeging dat hij moest
wachten tot het gebak gereed was. Hij kon zijn lust evenwel
niet bedwingen en nam met den rijstlepel wat weg. Zijne moeder werd hierover zeer boos, en sloeg hem met een koperen
lepel (2) op het hoofd, waarop hij hard begon te schreeuwen
en het bloed hem langs het lichaam droop (3).
Geheel bebloed en ontkleed liep hij weg, steeds maar voorthollende, en velen, die hem zagen, dachten dat het een ander
kind was, omdat zij hem nooit gezien hadden.
Te Migara Depa bevond zich juist een koopman van Soerabaia, die Djoeragan Balaba ( S - * ) heette; deze zag den
knaap, riep hem, bracht hem naar zijn schip, reinigde en
kleedde hem, en daar hij op hetzelfde oogenblik onder zeil ging
nam hij hem mede.
Poetri Käloengsoe kreeg intusschen berouw over hare drift
en liet overal haar kind zoeken, maar niemand vond het;
enkelen vermoedden echter, dat het door den Djoeragan was
medegenomen, doch de menschen, die naar Soerabaia gezonden werden, kwamen onverrichter zake terug. Wel gingen er
e k jaar boden van Lamboe Mangkoerat uit, maar nimmer
werd iets van het kind vernomen.
Baden Säkar Soengsang was langzamerhand tot jongeling opgegroeid ; hij droeg den nam van Kimas Laiana (&M ^AAS") (4)
en werd zeer bemind door den Djoeragan en zijne vrouw. Hij
wilde evenwel niet trouwen, al waren tal van schoone maagden
op hem verliefd.
O

Volgens Â. J . J . 0

*ày*-

en in JÎ. J>^

üj).^.

O Beze heet in A. wanljoeh gangsa. Volgens Hardeland is wanljoeh Let
Bandjarsche woord voor het Baj. karoeir, ecu dun plat hout, waarmede men de
gekopkte rijst uit de pan neemt.
O Een dergelijk verhaal wordt gevonden in Meinsma 's Babad tanah Bjiuva.
Uz. 3 en vlg.

C) In B. Ji\ ^ ^ S " .
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Na den dood van den Djoeragan zeide hij tot zijne tweede
moeder, dat hij naar Nägara Depa wilde gaan handel drijven.
Ofschoon zij hiervan eerst niets wilde weten, stond zij het later toe, en droeg den Djoeragan Dampoeng {[^)

op goed

voor hem zorg te dragen.
Onder zeil gegaan zijnde kwamen zij niet lang daarna te
Nägara Depa aan. Kimas Lalana maakte zijne opwachting bij
Lämboe Mängkoerat, gaf dezen vele geschenken en wist zoo
bevriend met hem te worden, dat er aan terugkeren naar
Soerabaia niet meer gedacht werd, en hem op het erf van
Lämboe Mängkoerat eene woning werd aangewezen met de
vergunning om te Nägara Depa te blijven.
Eens bij de vorstin Käloengsoe zijnde, zeide Lämboe Mängkoerat: /'Als gij wilt huwen, dan is er bij mij iemand van
.Soerabaia, die Kimas Lalana heet, en volgens zeggen van de
.vorsten van Madjapait afstamt - hij is jong en ziet er knap
//uit," De vorstin wilde hem eerst zien, en toen hij aan
haar beviel, huwde zij hem; maar hij werd niet tot vorst
verheven, en alleen bepaald, dat de zoon uit het huwelijk geboren vorst zou worden; tot zoolang bleef Lämboe Mängkoerat met het bestuur belast.
Toen zij zeven dagen getrouwd waren, vroeg Kimas Lalana
aan de vorstin om hem te luizen, en hierbij zag zij het lidteeken van eene wond op zijn hoofd. Zij wilde weten wat
dat was, en ofschoon hij eerst weigerde het te zeggen, vertelde hij, dat hij nog jong zijnde door zijne moeder met den
rijstlepel geslagen en weggeloopen was, dat een djoeragan hem
naar Java bracht, en hij zich den naam van zijn geboorteland
niet meer kon herinneren.
De vorstin dit hoorende begon te huilen en duwde zijn
hoofd weg van haren schoot, zeggende: //Als dat zoo is, dan
„zijt gij de zoon, dien ik verloren heb, en heet SMar Soengwng"
Haar zoon weende, vroeg vergiffenis, en zeide: //Ik was het
//vergeten, dood mij nu maar!"
Zii liet echter Lämboe Mängkoerat roepen, die den raad
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gaf,

dat zij zicli zelve moest straffen, waarop zij besliste dat

bmdeu van dien dag af moesten scheiden, en de ' naam van Sakar zou veranderd worden in Raden Sari Kaboeroengan (

^

Poetri Ivaloengsoe bleef te Nägara Depa, maar Säri Käboeroengan verhuisde naar een andere kampoeng en werd tot
vorst verheven.

Een jaar later stichtte hij een negorij aan

de Moeara Eoelak (<>!,* U ; . ) ,
gara Baha (Wo),

we lke

e n J10emde d i e ^

m_

naam nog altijd is gebleven f )

Maharadja Kaboeroengan vestigde zijn zetel later te Mara,
hahan, waar de meeste kooplieden woonden, hoewel anderen
hun verblijf hielden te Moeora Marampid {'^j*

\,) y

Poetri Käloengsoe verdween zonder te sterven en'evenzoo
Lämboe Mängkoerat.

Deze kaste werd vervangen door den

zoon zou Arja Mägat Sari, genaamd Arja Uranggam

ty

u ^ y > en van dien tijd af heette de kota Radja Kota Arja
Tarangganai^f ^

o/);

eil

Marabahan ging zeer voor-

uit, daar ook vele Javanen er handel kwamen drijven.
De vorst Sari Kaboeroengan kreeg twee zoons (3) : de oudste
heette Baden Soelcarama {f)Jy
Bangawan (CJ';^ : '

^

)

^

en d ejougsle

„^'iV

Toen zij groot waren, nam de eerste vier dochters van mantnes en de laatste ééne dochter van een mantrie tot vrouw
Op zekeren dag liet de vorst Arja Täranggana benevens
al zijne dienaren roepen, en onder mededeeling dat hij wilde

^

,y\i

^_? i ~

.,->->1..

(')

Volgens B.

O

In het Aardr. en Stat. Wih. « H . , . i s Daha

em

^

^ ,u ^

^

tact Katingan Volgens A heet die plaate l w . Wellicht leefde die aaam i„
de hermnering va, het volk voort, en was de stichter afkomstig van het oud«

".n oe;iJk ^ :

M m de

„ eeuw in 0ost.Java

besJ

( ) In de HSS. wordt „iet vermeld, met wie hij huwde.

*£*>
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opgaan tot zijne vaderen, verdween hij voor hunne oogen. ( : )
Nu werd Baden Soekarama vorst en Arja Taranggana bleef
rijksbestierder.
De vorst kreeg bij vier vrouwen vier zoons : de oudste heette
Baden P aksi

( ^

£*&),&> derde J A

^j),àet^eie
BaliiJ^.

Baden Pandjang
rfÜj)

(^j

en de jongste Baden

Mambang ( g * ~ « Ä ; d e m o e d e r v a ! 1 d e Z 6 n huMm
^
nog een zoon, Baden Galoek i?fi e A
bij een anderen
vader. (2)
Ook Eaden Bangawan kreeg een zoon, genaamd Baden
Tarmalap {<-J^f
^j>Yan Eaden Päksi werd de naam veranderd tot Pangeran Mangkoeboemi, van Eaden Pandjang tot Pangeran Tamangoeng, van
Eaden Bali tot Pangeran Bägalang, en van Eaden Mambang tot
Baden Djaja Dewa, en allen huwden met dochters van mantries.
Ook Eaden Djaja Dewa kreeg een kind, maar dat stierf,
omdat hij getrouwd was met een vrouw, die niet in afzondering geleefd had.
Eaden Djaja Dewa nu liet geene nazaten achter, behalve
dat de zuster van Pangeran Galoeh huwde met Eaden Tarmalap, den zoon van Eaden Bangawan.
Niet lang daarna werd Poetri Galoeh zwanger, en bracht
een zoon ter wereld, die door zijn grootvader, den vorst Soekarama, Baden Sämoedara ( ^ H
genaamd werd. (3)
Toen deze laatste drie jaren oud was, verzamelde de vorst
eens al de mantries, riep Eaden Sämoedara, die voor de dti
loelwer liep te spelen, en zeide tot hen: /'Als ik dood ben,
(')

Hiermede wordt even als elders bedoeld, dat hij in de eenzaamheid als

kluizenaar ging leven {bertapa).
O

Behalve Raden Pähi,

die in B. y a X t t

^ j

genoemd wordt, ko-

men deze namen in beide HSS. overeen. Melen Tarmalap heel daar echter
Eaden Mantri Baja.
C)

lu B. Sämoedara

(1.I\*«J).
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//verhef dan Eaden Sämoedara tot vorst !" Deze antwoordden :
//Wij willen dat wel doen, maar kunnen uwe drie zoons
//niét voorbijgaan."
Ofschoon dit aanleiding gaf tot veel strijd, bleef de vorst
niettemin bij zijn besluit.
Als Eaden Sämoedara den ouderdom van zeven jaren bereikt
had, kwam de vorst te sterven, en Arja Täranggana dachtom zijn last en voerde Eaden Sämoedara weg van het paleis. Hij zette hem ergens aan het uitwerpen van netten, onder
beding dat hij niet zou zeggen wie hij was, en, als hij door
zijne ooms of hunne dienaren zou vervolgd worden, zich te
verbergen, daar zij hem zeker zouden vermoorden.
Eaden Sämoedara nam dit aan en Arja Täranggana voerde
hem met eene prauw weg.
Wel liet Pangeran Tämänggoeng hem overal zoeken, maar
niemand wist hem te vinden.
Na allerlei twisten zou Pangeran Mangkoeboemi tot vorst
verheven worden. Toen deze plechtigheid plaats had, bleek
de kroon hem te zwaar te zijn, zoodat hij die niet kon dragen.
Pangeran Tämänggoeng beproefde het nu, maar de kroon was
hem veel te wijd. Nu volgde Pangeran Bägalang, dien de
kroon evenmin paste. Al de mantries en het volk waren zeer
verbaasd , te meer toen men doorging met de andere formaliteiten en ook deze geheel verkeerd uitliepen. Pangeran Mangkoeboemi werd evenwel vorst, en vertoonde zich eiken Zaterdag
aan het volk.
Kort daarop verhuisde Pangeran Bägalang naar Br Migas (')
(het tegenwoordige Halalak) met zijne vrouw, kinderen en al
zijn volk, in het geheel 2000 menschen, en eiken Zaterdag
ging hij naar Nagara Daha om Pangeran Mangkoeboemi zijne
hulde te bewijzen.
Eenigen tijd later werd Pangeran Bägalang ziek, en nadat hij

(*)

Deze naam wordt in B. als

|.WJ,C,J

opgegeven..
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zijnen beiden broeders verzocht bad voor zijne vrouw en kinderen te zorgen, stierf hij. Hij liet een zoon eneenedochter
na: de eerste heette Raden Lâmar 'Djadanai^y^-- j*-' ^i^'j) >
en de tweede Qoesti Lahsari (iSj"*4 i_S* ) : (*) de afstammelingen van deze wonen nog heden te Marabahan.
Nu waren en lieden, die twist stookten tusschen Pangeran
Tämänggoeng en Pangeran Mankoeboemi, met dat gevolg dat
de eerste den laatsteu niet meer als broeder wilde erkennen.
Het opleggen van een geringe straf aan een zijner gunstelingen
deed Pangeran Tämänggoeng zoo in woede ontsteken, dat hij
'zekeren Saban (2) omkocht om zijn broeder te vermoorden.
Deze stak hem de kris in het hart en vluchtte daarop naar
Pangeran Tämänggoeng, welke laatste den moordenaar liet
dooden om allen schijn van medeplichtigheid te ontgaan ;
iedereen wist echter, dat hij daartoe den last had gegeven.
Pangeran Tämänggoeng werd nu vorst, maar de kroon kon
hij toch niet dragen ; de dochter van zijn broeder huwelijkte
hij uit aan zijn zoon Baden Bagawan (vJ y^1. vf- j)Intusschen woonde Raden Sämoedara te Palandeau (^j-i^» )("')•
afwisselend verblijf houdende te Soengei MoJwl ( J y v i j f H *
Koewin {^..fi) (4), Bandjar en Soengei' Bälitueng (£;-^^jfï")Wel liet Pangeran Tämänggoeng hem herhaaldelijk zoeken, maar
niemand vond hem, daar hij zich wijsselijk vermomde door
versleten en gelapte kleedercn en een bijzondere muts [hoepiali
poetjoli) te dragen. De menschen, voor wie hij visch zocht,
voorzagen hem van de noodigste levensbehoeften, en toen hij

(')

C)
f)
(')
terden

In B. heet de zoon Raden Hardja

( _ .a)

en de dochter L&m&r Sari

Saban is volgens liet: i)aj. Wdb. een ïnannemiaam.
Wellicht hetzelfde dorp, dat in het Aardr. Wdb. Palandi heet.
Bit is de juiste spelling en uitspraak van den in alle handboeken verbasnaam Kween.
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volwassen was, wilden velen Lem wel tot schoonzoon hebben,
maar dit weigerde hij steeds.
Een zekere Patih Masih was te dien tijde te Baiidjar tot
aanzien geraakt. Deze hoorde het verhaal van den kleinzoon
Soekärama, die uit vrees van vermoord te worden voor zijne
ooms moest vluchten. Patih Masih stuurde daarop vijf prauwen uit om hem op te sporen, en hij werd te Halalak gevonden , maar hij wilde niet meegaan, daar hij niet gewoon was
met voorname personen in aanraking te komen. Patih Masih
ging er zelf heen en vond hem in eene kleine hut, zeer slordig gekleed omdat hij zich wilde vermommen. Patih Masih
herkende hem dadelijk en verzocht hem naar Bandjar te gaan,
er bijvoegende dat hij hem des noods met geweld zou wegvoeren.
Ziende dat er niets aan te doen was, ging Paden Sämoedara
in de prauw van Patih Masih zitten, en volgde hem naar zijne
woning.
Patih Masih liet nu eene geit slachten en alles voor een
groot feest gereed maken, en nadat Raden Sämoedara van betere kleeding voorzien was werden eenige patih's geroepen om
tezamen met lien aan te zitten. Hij vroeg toen aan Raden
Sämoedara : "Wij willen u tot vorst verheffen, neemt gij het
//aan?" Raden Sämoedara weigerde, zeggende, dat hij niet
van vorstelijke afkomst was.
Dronken gemaakt zijnde verklaarde hij : //Dat kunt gij nu
//wel doen, maar Raden Tämänggoeng zal u vermoorden ; want
//ik zou al lang niet meer leve]], als Arja Täranggana mij niet
/'had weggevoerd!"
De patih's waren zeer verheugd, dat Raden Sämoedara erkende den kleinzoon van Soekä-rama te zijn, en hem eerbiedig
toesprekende, noemden zij hem Pangeran Sämoedara.
Gevraagd hebbende, wat nu te doen viel, stelde Patih Masih voor o]) te varen naar Marabahan , die negorij te overvallen
en alle handelaren en inwoners weg te voeren naar Bandjar,
om aldaar een nieuwe negorij te stichten : bij vermoedde dat
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deze zich niet zouden verzetten, om reden die plaats niet zoo
ver landwaarts in lag.
Dit aangenomen zijnde gingen zij den volgenden dag op weg,
en toen te Marabahan bekend werd, dat de kleinzoon van Soekärama zich te Bandjar bevond, gingen alle handelaren en inwoners derwaarts. De volgelingen van Baden Tämänggoeng
vluchtten hooger de rivier op, en Pangeran Sämoedara kwam
terug, werd met veel luister ontvangen en plechtig tot vorst
van Bandjarmasin uitgeroepen: ook de omringende stammen
erkenden hem als zoodanig.
Baden Tämänggoeng stuurde wel een leger op hem af, maar
dat werd verslagen, en nu hadden er gedurende langen tijd
allerlei gevechten plaats tusschen de lieden die boven op de
rivier en die meer benedenwaarts woonden. Daar langzamerhand de eerste levensbehoeften begonnen te ontbreken, gaf Patih Masih aan Pangeran Sämoedara den raad om hulp van Java
te vragen, en wel aan den Sultan van Dëmak, aan wien alle
andere Vorsten op Java ondergeschikt waren ( 1 ).
Pangeran. Sämoedara keurde dit goed en zond den Patih Bälit
( C ^ k ) met de noodige geschenken en een brief op reis ( 2 ).
Patih Bälit reikte den brief over, en vroeg of de Sultan ge(') Het hier ingelaschte verhaal van Patih Masih aan Pangeran Sämoedara
over den val van Madjapait volgt in zijn geheel hierachter.
(2) Deze hrief was van den volgenden inhoud: C - S J i i J ) <J}> &X*M *«A"
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negen was hulp te veiieenen. De Sultan nam dit aan op
voorwaarde, dat de vorst van Bandjarmasin liet Mohamedaansche
geloof zou omhelzen. Teruggekomen gaf Patih Ballt verslag
van zijne bevinding, en zoowel Pangeran Sämoedara als Patih
Masih en de andere Patih's verklaarden zich bereid den Islam
te omhelzen.
Patih Balit ging weder naar Dëmak om het antwoord te
brengen, en nu verleende de Sultan hulp van 1000 gewapende
mannen, terwijl een Panghoeloe medekwam om hen tot den
nieuwen godsdienst te doen overgaan.
Met de omwonende volken en handelaren aan<?e«roeid tot
een leger van 40000 man, voeren zij de rivier op en kwamen
te Rantau Sangiang Gantoeng (9)'^ Pi**» jfij) i1) slaags methet leger van Pangeran Tämäiiggoeng, dat op de vlucht werd
gedreven.
Baar het echter bleek, dat de oorlog nog lang zou kunnen
duren, werd. op voorstel van Patih Masih de strijd beperkt
tot een tweegevecht tusschen de beide vorsten.
Bij de daarop gevolgde ontmoeting zeide Pangeran Sämoedara : //Ik ben niet vergeten hoe gij vroeger voor mij hebt
//gezorgd, dood mij dus maar!" Pangeran Tämängoeng was
hierdoor zoo getroffen, dat hij zijne lans en schild wegwierp,
en in de prauw van Pangeran Sämoedara sprong om hem te
omhelzen. De beide rijksbestierders volgden het voorbeeld hunner vorsten en gaven elkaar eveneens de hand.
Pangeran Tämäiiggoeng ïioodigde nu Pangeran Sämoedara
uit in zijne woning te komen, en daar overreikte hij hem de
kroon en andere rijkssieraden.
mantjato, het J)aj. Ijalo of salo, vergunning wagen; marina moet oom beteekenen. De woorden lawan (voor kalawan) en sampefan zijn zuiver Javaansche,
waarmede de schrijftaal (meer dan de spreektaal) trouw-ens overvuld is.
In S. is de brief eenigszins anders geredigeerd, maar blijkbaar zeer corrupt,
daar er o. m. van ».) .=*• ^SXi
(')

In J3. ,«A!W

SAÄ^J

»ii..

J^t«

gesproken wordt.
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Pangeran Sämoedara werd toen op de alonde wijze tot vorst
gekroond, en er heerschte groote vreugde onder het volk, waar
vroeger wederzijdsche familieleden tegen elkaar gestreden hadden.
Al het volk van Nägara Daha ging nu naar Bandjar, en
niet lang daarna stierf Pangeran Tamänggoeng.
Door den paughoeloe van Demak tot den islam gebracht,
veranderde Pangeran Sämoedara zijn naam in dien van Soeltan

Soerinan Allah («^ Jijy

«>H

De hulptroepen van Demak keerden daarop naar hun land
terug en ook de lieden van Mendawei, Sampit, Pamboeang,
Kotaringin, Soekadana en Batang-Lawei togen huiswaarts.
Deze allen kwamen eiken oostmoeson schatting betalen aan
den Sultan, die op zijne beurt elk jaar hulde bracht aan den
Sultan van Dëmak.
De nieuwe Sultan hield overigens de vroegere gebruiken m
stand en toen hij kort daarna overleed, liet hij twee zoons
achter De oudste werd tot vorst verheven met den titel van
Soeltan Bahual Oellah, en de jongste tot adipati met den
titel van Pangeran Anom.
_
Yan dezen wordt nog vermeld dat onder zijne regeermg de
onderworpenheid aan Java's vorsten ophield, en gaat de geschiedenis tot een meer bekend tijdperk over. (»)
O

Ik eindig hier omdat en b

de HSS. blijkbaar eene groote verwarn«,

heerscht die ik niet in staat hen op te helderen.

NASCHRIFT.
Volgeus deze kroniek zijn de elkaar opvolgende vorsten:
1. Soerja Anata.
2. Soerja Gangga Wangsa.
3. Tjärang Lalewan.
4. Baden Sari Kaboeroeugan.
5. Baden Soekärama.
6. Pangeran Maiigkoeboemi.
7. Pangeran Tämänggoeng.
8. Soeltan Soeriiian Allali.
9. Soeltan Bahmat Oellali.
In stede van mij op liet gebied der tijdrekenkunde in gissingen te verdiepen, zij bier alleen vermeld, dat Lassen in zijne
geschiedenis van den Ind. Archipel (zie de vert, van Dr. de
Klerek, blz. 114) aauteekeut : //Omstreeks het jaar 1360 der
•//inlandsche aera (of 143S) zond een vorst van Bandjarmasin
//gezanten naar het hof van Madjapahit. Angka Widjaja droeg
//aan een zijner zonen Koeda Bandjaran Sari, die ook wel
//ïjakra Negara genoemd wordt, het bestuur van dit gebied
//op, waarna deze zich derwaarts met talrijk gevolg en een
//leger begaf."
Afgescheiden van de laatste bijzonderheid schijnt het niet
al te gewaagd te vooronderstellen, dat die Javaansche prins onder den titel van Soerja Anata, (of Soerja Winata, z. boven),
als eerste werkelijke vorst in het gebied van Borneo's zuidkust optrad.

VERBETERDE SPELLING VAN EENIGE
INLANDSCHE PLAATSNAMEN.
DOOR

IF. S . . A . I D E Q Z D E Z R O Q .

De meerendeels zeer gebrekkige wijze, waarop de inlandsche namen van plaatsen gewoonlijk met Latijnsche karakters
geschreven worden, zoo zelfs dat de ware naam uit de transcriptie dikwerf niet meer te herkennen is, noopte mij bij
reizen in verschillende gewesten omtrent de juistheid der gebruikelijke schrijfwijze een nauwkeurig onderzoek in te stellen,
met het doel hierin langzamerhand eenige verbetering tot stand
te brengen.
Het is echter geheel onmogelijk, dat één persoon de vele
verscheidenheden op dit gebied kan nagaan; maar de hoop,
dat ook anderen genegen zullen zijn hunne bevindingen mede
te deelen, doet mij besluiten reeds nu de aan mij opgegeven
ware benamingen der regentschappen en districten van vijf
Eesidentien uit Oost-Java bekend te maken.
Wel wordt in de laatste jaargangen van den Eegeeringsalmanak aan deze aangelegenheid veel zorg besteed, maar hoevele moeilijkheden zich hierbij voordoen, moge o. a. blijken
uit de opgaven van Dr. de Hollander, in den 3den druk zijner
Handleiding voor de taal- en volkonkunde van Ned.-Indie, die
ter vergelijking tevens zijn bijgevoegd.
Ofschoon ik verschillende inlandsche Hoofden raadpleegde
en bij eenigen twijfel de namen liet opschrijven, blijft vergissing niettemin mogelijk, en houd ik mij voor opmerkingen
van bevoegde zijde zeer aanbevolen.
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Wat de namen der districten betreft, zoo volgen de inboorlingen gewoonlijk den naam der woonplaats van het districtshoofd; maar ik kan niet ophelderen, welke regelen daarvoor door Europeesche ambtenaren worden in acht genomen.
Nog zal men bemerken, dat nu en dan het aantal districten verschilt. Ook dit kan ik niet toelichten, en voor de
waarheid mijner opgaven alleen aanvoeren, dat zij genoegzaam
alle op de plaats zelve zijn opgeteekend.
Volgens de onderstaande tabel heeft:
Këdiri :
3 assistent-residentien, 5 regents, en 29 districten.
Pasoeroewan : 2
»
3
„ e n 23
„
Prâbâlinggâ: 2
/,
\
„ en 1 3
„
Basoeki:
2
„
3
„ en 18
„
Banjoewangi: 1
„
3
„ en g
„
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EENE EPISODE
uit de geschiedenis van Madjapahit.
DOOll

F . S. A. » E CEERCQ.
Zelden vindt men op de bezittingen buiten Java mededeelingen, die als bijdragen tot de geschiedenis van dit eiland
kunnen worden aangemerkt, vooral om reden vele daar woonachtige volkstammen in vroegere tijden geen eigen letterschrift
hadden, en betrekkelijke overleveringen derhalve eerst later zijn
opgeteekend.
Dit laatste is o. a. het geval met, een Maleisch Handschrift,
behelzende de geschiedenis der vorsten van Bandjarmasin en Koetaringin, waarin het verhaal is ingelascht van den toestand van
het rijk van Madjapahit op het tijdstip, dat te Bandjar de
hulp van den Javaanschen vorst werd ingeroepen.
Voor zooverre het eene gewijzigde lezing bevat van hetgeen
ons uit inlandsche bronnen op Java bekend is, heeft de uitgave
naar mijn oordeel eenige waarde, en gaat de Maleische tekst
vergezeld van eene vertaling, waarbij de berichten van Lassen,
Meinsma, e. a. zijn aangehaald.
Zelfs indien door dit stuk niets wordt opgehelderd of toegelicht, verdient het niettemin de aandacht als eene bijzonderheid,
van 'wat elders over een der grootste rijken op Java in de
herinnering des volks is blijven voortleven.

VERHAAL
VAN

P A T I H

M A S I H

A A N

P A N G E R A N

S A M O E D A R A

VAN

DE

WIJZE, WAAROP HET RIJK VAN MADJAPAHIT IS
VERVALLEN, EN DE SoELTAN VAN D E M A K
DE EERSTE VORST OP J A V A WERD.

Naar luid van het verhaal der ouden van dagen was in
vroegere tijden de vorst van Madjapahit Toenggal Mètëtig {') geheeten, en zijn rijksbestierder Gadjah Mada. Alle aanzienlijken op Java waren aan hem onderworpen en velerlei landen
als : Banten, Djambi, Palembang, Boegis, Manghasar, Bjo/tor ,
Patani, Pahang , Maningkabam, Atjïfi, Pasir, erkenden zijn
oppergezag.
Na den dood van den Patih stierf ook de vorst, en werd
vervangen door zijn kleinzoon als vorst van Madjapahit. De Patih van dezen heette Dipati MaAangoerak, en zijn
rijksbestierder MaAoerdara.
Te dier tijde gaf Dipati Mahangoerak bevel aan de lieden
van Madjapahit, orn met tien prauwen en een aanzienlijk mantri de prinses van Pasir ten huwelijk te gaan vragen (2).
(') Dit was vermoedelijk Angka IVidjâjâ, ofschoon de naam van den Patih
ook op Bràwidjâjà kan duiden. (Vgl. Meinsma, Babad tanah Djawa biz. 24).
Volgens Lassen, (zie vertaling van Dr. de K. biz. 109), zou het Mar/jä, IFiiljiljü
kunnen wezen, wat evenwel aan twijfel onderhevig blijft, omdat van zijn groote
macht uitdrukkelijk sprake is. Dat hij later door zijn kleinzoon vervangen werd,
bewijst nog niets ; te meer daar A. W. als zeer verdraagzaam bekend staat, en
onder zijne regeering de vestiging te Ampel plaafs vond.
(=) Uit overeenkomst met het rijk Pasir op Borneo, heeft de kroniekschrijver
dezen naam verwisseld met het hem vermoedelijk onbekende Fasel op Sumatra's
noord-oostkust, de eerste Maleische plaats waar de islam werd aangenomen.
Hei in den tekst gebezigde woord melamar is uit het Jav. overgenomen.
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De vorst van Pasir kon geen uitvlucht vinden, want daar
h« Mohamedaan was wilde hij zijne dochter niet geven en
was toch bevreesd om het aanzoek van de hand te wijzen, daar
d e vorst van Madjapahit zeer machtig was en vele landen aan
hem waren onderworpen.
Hij gaf echter zijne dochter, om reden hij over zijn land
en volk geen ongeluk wilde brengen.
Daarop nam de gezant de prinses van Pasir mede enkeerde
naar Madjapahit terug.
Er wordt niet vermeld, hoe lang zij op zee doorbrachten,
tot zij aldaar aankwamen en Gagak Batang aan zijn vorst de
Prinses van Pasir overgaf.
^ Deze ontving allerlei geschenken en werd door den vorst van
Madjapahit tot zijne vrouw genomen; maar zij kreeg eene afzonderlijke woning, kwam met zijne bijwijven met m aanrakmg
en at geene onreine spijzen (*).
Nadat zij eenigen tijd tezamen geleefd hadden werd de
prinses van Pasir zwanger, en toen de tijd daar was beviel zij
L een zoon. Daarop kwam haar broeder Radja Boengsoe over,
en bleef ongeveer een jaar te Madjapahit wonen.
Terug willende gaan (2) werd hij door de prinses tegen gehouden (•), die zeide, , 0 mijn broeder, ga vooreerst nog niet
„weg, want niet een mijner kameraden (*)woontfa»l
Eadja
Boengsoe drong er echter op aan te vertrekken, en de prinses
hield het tot twee-driemalen met kracht tegen.
Nu sprak de vorst van Madjapahit: .Blijf hier nog een paar
„jaren wonen, want uwe zuster verlangt zeer naar u , ( ) ais
(i) In den tekst staat: tiada bevljanpoer lawan goendiknja Hoe; dit lawan
is het Jav. lawan of kalmvan, ook in de spreektaal gebruikelijk.
(*\ Mantoek, Jav. id.
O M tangaii, zie Daj. Wdb. als het Bandjarsehe woord voor weigeren, V*
Heden. Mij werd het verklaard door di iahani.
C) tamlah — teman.
,
O Trasn, voor het Jav. tresna ; de in het Wdb. als Sansknt opgegeven beteekenis van verlangen past in dezen zin het best.
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"zij ziek is. Als gij hier blijft, kies dan slechts eene plaats
//uit om een hais te bouwen, en die sta ik (') dadelijk af."
Radja Boengsoe keerde niet weder, maar liet zijne lieden
teruggaan om aan zijn vader, den vorst van Pasir, kennis te
geven, dat hij door de prinses en den vorst van Madjapahit
was aangehouden , en hij en de prinses zouden velerlei geschenken.
Daarop gingen zij, die dezen last ontvingen, op reis, en er
wordt niet opgegeven, hoe lang (2) zij op zee vertoefden. Eenigen kwamen te Pasir, bezochten den vorst en deelden hem
alles mede over Radja Boengsoe, en boden de geschenke]! van
dezen en de prinses aan. De vorst zweeg en zeide niets.
Nu wordt alleen vermeld van de verhouding tusschen den
vorst van Madjapahit en Radja Boengsoe, dat den laatsten werd
toegestaan uit te kiezen, waar hij wilde wonen. Hij zocht
eene plaats uit, waar vroeger menschen hadden gewoond (een
gewezen gehucht), genaamd de doekoeh Ampil Kedang (••), en
het die uitkappen om er eene woning neer te zetten.
De vorst van Madjapahit gelastte aan zijne lieden daar te
ontginnen ; en er waren groote boomen, die weggekapt werden, en deze namen zij en maakten er stijlen van (4).
Op de plaats, waar zij die woning voor Radja Boengsoe
oprichtten, vestigde hij zich met vijf lieden en zijne dienaren.
Tot heden draagt die den naam van Ampil Kedang.
Toen Radja Boengsoe aldaar eenigen tijd woonde, wilden
de nabijgelegen dessa's allen overgaan tot den Islam (s). Maar
hij durfde niet en was bang. Hij zond zijne lieden naar de
(')
O

Het Jav. koelâ, in de taal van het dagelijksch leven niet bekend.
SapaliA, Jav. id.

Dat E. B. zich te Ampil vestigde, wettigt het vermoeden, dat hij dezelfde
persoon is als de Arabische priester Baden Jüahmat, die later te Ampel in de na
lijheid van Soerabaja met 3000 familien ging wonen. (Zie vert, van Lassen
m. 118 en vlg.).
Het hier gebruikte di ola/mja komt in beteekenis met het Jav. olah overeen
(5) In den tekst staat: desa jang paralc itoe pèrdjalanan sapermamk itoebet laatste beteekent, dat zij zoo ver af lagen, als er tijd noodig is om rijst war
te koken.
°
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A„e zeiden tot haar: "Wij zijn gezonden door
V ï
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//worden, want ik ben het reeds?" Allen (*) vonden dit goed
en vervoegden zich tot Eadja Boengsoe met hun verzoek, en
ook zij ontvingen onderricht.
Vervolgens bood de petinggi van Djipang aan Eadja Boengsoe zijne dochter aan, zeggende : //Ik geef aan u mijne doch//ter om met haar te doen wat gij verkiest : wil mij het hart
//verheugen, want ik kan niet in waarheid gelukkig zijn, als
//gij mij deze eer niet bewijst!" Eadja Boengsoe antwoordde :
//Ik neem dat aanbod in dank aan."
Daarna werd de dochter van den petinggi van Djipang door
Eadja Boengsoe tot vrouw genomen, en hij met haar in den
echt vereenigd. De petinggi volbracht deze plechtigheid en
werd tot panghoeloe verheven. En men verhaalt dat toen de
panghoeloe van Djipang alom bekend werd, hij van Eadja Boengsoe scheidde, en de Vrijdag te Ampil Këdang werd ingesteld. (2)
De nabijgelegen desa's gingen tevens allen tot den Islam over.
Toen de vorst van Madjapahit dit hoorde, werd hij er niet
boos over, want het was oorzaak dat Eadja Boengsoe niet terugging.
De zoon, gesproten uit het huwelijk van de zuster van Eadja Boengsoe met den Vorst van Madjapahit, die was uitgehuwelijkt aan de dochter van den vorst van Bali, was drie rnaanken zwanger. De dochter van den panghoeloe van Djipang,
die gehuwd was met Eadja Boengsoe, kreeg twee kinderen :
de oudste een zoon en de jongste eene dochter, maar zij waren nog klein.
Eerst werd de dochter van den vorst van Bali zwanger, en
toen de tijd daar was beviel zij van een zoon. Nadat dit kind
ter wereld was gekomen, stierf de moeder.
Het kind doodde ook de persoon, die het vasthield. Om deze
reden zeide de vorst van Bali : //Als dat zoo is, is dit kind

(') Pada in den zin van het Jav. pâdà.
(2) Berpagat werd mij gezegd bêrpoetoes te bcteekenen : de juiste zin is mij
echter niet duidehjk.
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„een ongeluksvogel, en behoeft niet te leven, want het doet
,/de menschen leed."
.
De vorst liet het kind in zee werpen, "dat het met op Bah
„zij, als het onheil wil doen ontstaan in dit land.
Het werd daarop in zee geworpen. (»)
Door den verhaler wordt medegedeeld, dat een bode van
Njai Soeta Pepaüh te Grësik, genaamd Bjoeraga,

B

a

^

spoedig wenschte terug te gaan naar de zee van straat Balambangau, iets zag flikkeren. (2)
Nabii gekomen ontwaarde hij een doodkist ( ). iL.] het du
met een' schuitje halen, en het kistje geopend hebbende zag
hij, dat er een klein kind in lag. De djoeragan zeide: "He
,;Roerganger en uitkijk, laat ons teruggaan en dit kmd mee n e m e n , want Njai Toemenggoeng heeft geene bnderen,
„en zal naar mijn gevoelen zeker dat kind gaarne hebben, de
„ouders zijn niet bekend; ik vermoed dat het van aanzienhjke
„personen afstamt, want znn voorkomen is anders nis dat van
„andere kinderen."
Die lieden antwoordden: "Wij rijn bang om terug te gaan,
„om reden Njai Toemenggoeng het wel eens kwalijk kou ne„men."
,
, , i _.
De d i a g a n vervolgde: -Als Njai Toemenggoeng het kwa„lijk duidt, dan neem ik (*} de gehecle verantwoorde]ykheid
Z
m l ; vrouw on kinderen verkoop*, Ik durf f ) het vaard i g eene andere richting te doen gaan en haar toorn trolHot scheepsvolk zoide: "Als gij zoo spreekt, dan
//seereii!
Cl
O

Hier vooï zee het Jav. tïgâri.
Bit is eene gewijzigde voorstelling van wat in het kort door Lassen (hU-

1 » te Vort) en i,1s h e r i g e r i» M ^ - ^
"" L l l ' ^
" ^
e.
vl
w
,U
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het
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Q Het Jav. teJÄ
("'t Het Jav. Mfuiira.
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//volgen wij u, maar hoe staat het met den wind, want in
//den westmoeson kunnen wij niet terug?" De westewind ging
nu liggen en er woei een oostewiud, eu het vaartuig zeilde
terug. Later woei de wind uit het zuiden, en het scheepsvolk (') was verbaasd, en zei d e : //In dit geval brengt het
//kind ons zegen aan." Toen kwamen zij te Grësik. De djoeragan nam de kist en bracht die met het kind aan wal bij
Njai Soeta, en zooals hij tot de matrozen gesproken had, sprak
hij ook nu : //Ik alleen durf uwen toorn op mij te nemen :
//als gij beveelt, dat ik met vrouw en kinderen zal gestraft
//worden, dan verzet ik mij daartegen niet, daar ik liet kind
//durfde meenemen, maar gij hebt dat kind lief; omtrent de
//ouders bestaat geen zekerheid : ik vrees uwen toorn niet."
Njai Soeta Pëpatih antwoordde: //Dank dat gij (2) het ge//nomen hebt, alsof gij tien kaius meebracht ! Dat kan geen
//schade heeten! Al wat mijn eigendom is in het vaartuig,
//verdeel dat onder het volk als eene belooning van mijne zijde,
//en neem gij zelf het vaartuig." De djoeragan en het scheepsvolk waren zeer verheugd.
Het kind werd nu verzorgd door Njai Soeta, en zij zocht
eene min om het te zogen. De knaap wilde echter niet zuigen,
en werd eten in den mond gestoken (3) en met santan te
drinken gegeven.
Njai Soeta Pëpatih voedde liet kind met veel eerbied op; en
van af het oogenblik, dat zij het kind aan nam, vermeerderden hare goederen in rijkdom en aanzien.
Mahoerdara was gestorven en evenzoo de "Vorst van Madjapahit.
De prinses van Pasir, die de echtgenoot was geworden van den
vorst van Madjapahit, was bij haren man komen wonen. Toen
de vorst stierf woonde zij te Ampil Këdang, bekeerde zich,
en omhelsde den Islam bij haren broeder Radja Boengsoe.

(') Bandéga is een soort vaartuig; mual; baiidéga = awak prahoe.
(') Njaioa of Ham njawa, Bandjarscli = gij.
('') Didoelanyi, Jav. id.
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In het rijk van Madjapahit ontstond opstand en de bewoners
verspreidden zich naar alle zijden, eenigen naar Bali, anderen
naar Toeban, Madoera en Sidajoe. Zij gingen ieder afzonderlijk op allerlei plaatsen wonen. Eerst gingen op Java tot den
Mam over de desa's nabij Ampil Këdang , daarna de panghoeloe van Djipang, daarna Gresik, Soerabaja, Dëmak, Koedoes,
en eindelijk het overige Java.
Na Madjapahit was' het grootste rijk dat van Dëmak onder
den Soeltan, genaamd Sri Alam, de vorst die de Koeta Bamaja stichtte.
De geschiedschrijver verhaalt, dat de zoon van Radja Boeng•an
soe Wali Allah werd geheeten, ook wel genaamd Fangen»
Bonang De dochter van Radja Boengsoe werd tot vrouw ge
s
nomen door den Soenan van Koedoes, en nadat deze onderwij
ontving van Radja Boengsoe, heette hij ook Wah Allah of
wel Pangeran Makodam.
Het kind, dat men gevonden had in de zee bij straat Balambangan werd eveneens Wali Allah en genaamd Pangeran
Giri (7) Veel is er niet opgeteekend, maar wordt verhaald
door den mededeeler.
0

Dit stemt overeen met wat Lassen opgeeft (bk 121 van de Vert.).

NB.
Wegens de meerdere oorspronkelijkheid is door
mij den tekst gevolgd van een te Bandjarmasin geleend
HS. De HSS. in bezit van het Satav. Gen. dragen
te veel het kenmerk van minder nauwkeurige afschriften.
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Over het geheel worden de minder duidelijke plaatsen door
vergelijking met Hs. B. niet opgehelderd, daar de afschrijver
vele door hem niet gekende woorden blijkbaar geheel willekeurig veranderde, zonder den zin daardoor beter verstaanbaar
te maken.
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DE TEOEBOEKVISSCHEEIJ
DOOK

J. S. G. G R A M B E R G .
INLEIDING.
Onder de bedrijven, die de mensch ter hand neemt om in
eigen voeding te voorzien., of om er een middel van bestaan
door te vinden, is de vischvangst een der niet minst belangrijke.
Deze toch wordt uitgeoefend door alle natiën, die daartoe m
de gelegenheid zijn. De oeverbewoners van belangrijke stroomen en uitgebreide meeren, of zij, die aan de zeekust verblijf
houden, visschen meest allen,'t zij in het groot, 't zij m het
klein.
Wij zullen ons thans met het visschen op groote schaal bezig houden, omdat wij hier een bepaalden tak van bedrijf te
bespreken hebben, welke eene niet onbelangrijke rol speelt m
de indische voeding, en niet minder in den inlandschen handel.
Zooals bekend is, worden in Europa sommige visscherijenm
't groot gedreven, zooals de haringvisscherij, die ondanks de
zware concurrentie van andere natiën aan Nederland nog zoovele
voordeelen oplevert.
Yerder kunnen genoemd worden het zalm- en steur-visschen,
de kabeljauw- en schelvischvangst, het visschen naar sardijnen
enz Vergeten wij ook niet te gewagen van de Amerikaansche
walvischvaarders, die met tal van schepen de poolzeeën doorkruisen, en van de cachelotvisschers, die warmer streken opzoeken 'om hunne kostbare prooi machtig te worden.
In den regel werpen alle ruime winsten af, en brengt het
product, als artikel van binnenlandsche consumptie dan wel
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van verzending, een belangrijk vertier te weeg in de streken,
waar men zich met het visschersbedrijf bezig houdt.
De visscherijen in het groot zijn meest alle georganiseerd;
dat is, zij werken onder zekere regelingen en bepalingen, die
of van huishoudelijken en administrativen aard zijn, of bestaan
in verplichtingen, den visschers opgelegd door de regeering
des lands, waartoe zij behooren.
Zulk eene georganiseerde visscherij op groote schaal treft men
in Indië onder anderen aan in de Brouwersstraat, nabij de
monding der Siakrivier. Het is de troeboekvisscherij, waarvan
de hoofdstations zijn : Bengkalis, op het eiland van dien naam,
en Boekit-Batoe, aan den tegenovergelegen oever der Brouwersstraat. Er zijn echter ook nog andere plaatsen, waar de inwoners zich met deze visscherij bezig houden, zooals Pariet,
Boeroe Bakoel en Soeka Bakau in het Siaksche, terwijl op
het eiland Bengkalis ook nog eenige kampongs worden aangetroffen, waar de bevolking zich geheel of gedeeltelijk met
de troeboekvisscherij afgeeft. Zij zijn de volgende: Soengei
Alam, Singoro, Klapa Pati, Pangkalan Batang, Si Bahoe,
Maskoem en Pedeki. De beide eerstgenoemde plaatsen zijn
echter het hoofdtooneel, waar de omzet plaats vindt.
Deze visscherij was vroeger gebonden aan tal van regelingen,
heffingen, knevelarijen en ceremoniën, welke de zaak voor de
visschers eer winstdervend dan winstgevend maakten en die
vreemd genoeg — de bevolking, die zich met de vangst van
troeboek erneerde, tot het pandelingschap voerde.

GESCHIEDENIS DER VISSCHERIJ.
Het is hier de plaats om eene schets te leveren van den
vroegeren toestand dezer visscherij, ten einde eene vergelijking
te kunnen maken met het verleden en het heden en, zoomogelijk, na te gaan wat deze niet onbelangrijke tak van bedrijf
voor de toekomst belooft.
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Deze visscherij bestaat al sedert eeuwen. Eeeds in den Hindoetijd schijnt zij aan eenige regelingen en bepalingen te zijn
onderworpen geweest. Dit is op te maken uit de ceremoniën
die plaats hebben bij de //Troeboek bezwering", van welke
plechtigheid de beschrijving hieronder zal volgen.
Hoe echter de regeling der belastingheffing op de visscherij in
die overoude tijden was, kan uit gebrek aan bronnen niet worden nagegaan. Men mag echter aannemen dat de opbrengsten
toen niet zoo drukkend zullen geweest zijn als de heffingen
door de latere mohammedaansche vorsten van Siak ingevoerd,
vooral na het verdwijnen hunner vroegere grootheid en het
te niet gaan van hun rijkdom. Deze meening putten wij uit
gegevens van lateren datum, welke ons leeren hoe de sultans
van Siak uit geldnood de niet drukkende indirecte belasting op
de troeboek veranderden in eene directe heffing, welke zwaar
drukte op den visscher en de visscherij sterk deed achteruitgaan.
Deze omstandigheid moet hebben plaats gegrepen na het jaar
1823, want Anderson deelt in genoemd jaar in zijne //mission
to the East-Coast of Sumatra" mede, dat detroeboekvisscherij
toen zeer bloeide, dat er jaarlijks 14 à 15 millioen visschen
werden gevangen en de sultan ƒ 72.000 aan rechten genoot.
De kooplieden namelijk, die de troeboek uitvoerden naar
Malakka of naar de Padangsche bovenlanden, hadden aan uitgaand recht te betalen:
per 1000 stuks kuit I e soort
4 dollars
// 1000 //
id 2
//
2!/ 2 reaal ( J )
// 1000
// gedroogde visch
2 1 / 2 //
In die dagen was de marktprijs dezer artikelen:
1000 stuks kuit I e soort
20 à 22 dollars
1000 //
id 2e //
6 à 7. //
1000 // gedroogde visch.
8 à 10
//
Het aantal prauwen en netten in gebruik bij de visscherij
(*) Een reaal is ƒ 2 zilver.
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moet toen zeer belangrijk zijn geweest. Op dé visschers zelven
drukte geene belasting en de afnemers regelden hunne verkoopprijzen naar de betaalde rechten.
Maar nu kwamen binnenlandsche oorlogen, somtijds veroorzaakt door tweedracht tusschen de leden der vorstelijke familie, dan weder door weerspannige vasalen, die Siak's oppergezag
poogden af te schudden.
Door dergelijke herhaalde incidenten verloren de Siaksche
vorsten veel èn van hunne rijkdommen èn van hunne macht.
Om in het toenemend geldgebrek te voorzien, meende men
niets beters te kunnen doen dan eene directe belasting te heffen op
de troeboekvisscherij en de uitvoerrechten op den visch en de
kuit te laten varen. Die nieuwe belasting was zeer drukkend
voor den visscher, en van dat tijdstip dagteekent dan ook
het verval der visscherij en de merkbare verarming der bevolking
van Siak, want door het meer en meer dalen van het gezag
des sultans nam ook het straffeloos knevelen der bevolking
door de mindere hoofden toe.
De directe belasting op de troeboekvisscherij bestond eigenlijk in eene soort van monopolie. De visschers moesten namelijk
van elke 1000 stuks troeboek, door hen gevangen, 800 stuks
aan den vorst afstaan tegen den halven marktprijs, welke bepaling later zoodanig werd gewijzigd, dat de visschers de geheele vangst moesten afgeven tegen verminderden prijs. Hoe
drukkend dit ook voor de visschers moge geweest zijn, zouden
zij in hun bedrijf toch nog een middel van bestaan hebben
gevonden, indien niet de trouwelooze zendelingen des sultans,
die het product in ontvangst moesten nemen en de uitkeerinffen
"

I

n

doen, wel de visch ontvingen, doch de betaling daarvoor nalieten.
Ook wist men door dobbelen op groote schaal de visschers van
alles te berooven wat zij nog bezaten, en zoo werden de meesten
hunner eindelijk pandelingen hunner eigen knevelaars.
Er was nog eene andere helling langs welke de arme oeverbewoners der Brouwersstraat te gronde gingen.
Alle vischgetijen waren niet even gunstig, en wanneer de
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vangst tegensloeg, moest men toch eten en zich kleeden. Ook
diende men te zorgen voor de instandhouding van het vischwant. De beambten des sultans verschaften deze noodwendigheden dan, natuurlijk tegen verhoogde prijzen. Maar de schuld
niet binnen den bepaalden termijn betaald wordende, iets wat
in den regel plaats vond, werd het schuldbedrag verdubbeld,
en zoo geraakten de arme visschers mede langs dezen weg in
pandelingschap.
Dit had tengevolge dat velen hunner uitweken naar de
omliggende eilanden, of te Malakka en te Singapore een goed
heenkomen zochten.
Een groot volksverloop was hiervan het gevolg, want ook
andere Siakkers, niet visschers, emigreerden insgelijks in menigte ter ontvluchting aan den druk der overige belastingen
die het volk arm en den sultan niet rijk maakten.
Bij de opdracht van het rijk van Siak Sri Indrapoera aan
het Gouvernement van Nederlandsen Indie in 1857 (contract van
1858) werd eene andere belasting op de troeboekvisscherij uigevoerd en werden tevens eenige visschersdorpen als onderhoud
voor de Eijks-grooten aangewezen.
Elke visschersprauw, uitloopende in den goeden tijd moest
drie dollars ( / 8.—) betalen, en in den tijd der schrale vangst
/ 2,70. "Wilde men voor het geheele jaar eene licentie tot visschen
erlangen dan moest men 24 dollars of ƒ 64.80 storten. Deze
ongelukkige maatregel heeft een geduchten slag toegebracht
aan de reeds kwijnende troeboekvisscherij, want hij was gebaseerd op een geregelden terugkeer der vischtijden en op
een gelukkige vangst: en de arme lieden werden gedwongen
tot betaling der hun opgelegde belasting of zij visch gevangen hadden of niet.
Dit was de toestand der troeboekvisscherij tot in 1863,
op welk tijdstip de indische regeering, de belasting opdetroeboek, alsook de pacht op het debiet van opium en zout in het
rijk van Siak van den sultan overnam tegen uitkeering eener
jaarlijksche schadeloosstelling. De belasting op de troeboekvis-
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scherij werd daarop van / 64.80 o p / 4 0 . 4 0 'sjaars teruggebracht en alle knevelarij van hoofden en beambten gefnuikt.
Doch de visschers waren te veel ten achteren en konden niet
tot hun verhaal komen. Daarbij had de lange druk en de staat
van slaafsheid, waarin zij verkeerd hadden, geen gunstigen invloed op hunne energie uitgeoefend. De belasting, hoezeer verminderd, kwam moeilijk binnen, de visschers bleven in staat van
kennelijk onvermogen verkeeren.
Ten einde de verarmde bevolking op te beuren verminderde
het Gouvernement de troeboekbelasting in 1866 andermaal
en bracht die op de helft van het vorig cijfer, zegge op ƒ 20 20
per prauw 's jaars. Niettegenstaande dezen vrij milden maatregel bestond er toch nog voortdurend moeite om de belasting
uit de handen der visschers te krijgen. Elk jaar toonde een
belangrijken achterstand aan, die met moeite of soms in het geheel niet kon worden aangezuiverd.
Thans echter zijn alle moeilijkheden ten deze vervallen
Aanvangende met dit jaar heeft de regeering tegen eene jaarlijksche schadeloosstelling de pachten en heffingen overgenomen
van de vorsten en hoofden van Sumatra's Oost-kust. Hierdoor
is met alleen eene meer gelijkmatige werking van het belastingstelsel m die streken tot stand gekomen, maar ook zijn
onderscheidene heffingen der inlandsche vorsten afgeschaft die
belemmerend waren voor den handel of drukkend voor de' bevolking. Dewijl men nu had leeren inzien, dat de belasting
op de troeboek, als drukkende op vrij wisselvallige vangsten,
minder gunstig werkte, is deze. te gelijkertijd afgeschaft en door
een zekerder werkend aequivalent vervangen, namelijk eene geringe prijsverhooging van het zout, dat rijkelijk benoodigd is
voor het droogen der visch en het inzouten der kuit. Deze
tak van bedrijf kan zich derhalve voortaan vrij ontwikkelenen
zal zich ongetwijfeld opbeuren na jaren lang in druk te hebben
verkeerd.
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DE VISCHV ANGST.
Houden wij ons thans bezig met den visch, de vangst en
den omzet. De troeboek wordt in verschillende deelen van den
indischen archipel aangetroffen. Hij komt verspreid voor in
straat Malakka, en aan Sumatra's Oost-kust in de Panei-rivier.
Ook vindt men hem in den Eiouw-archipel, terwijl Senn van
Basel hem mede op Borneo's Westkust heeft gezien, namelijk
op de vischmarkt te Pamangkat. De eigenlijke herkomst van
den troeboek kan echter niet met zekerheid worden aangegeven.
Hoogst waarschijnlijk komen zij van den noordelijken mond
van straat Malakka, van waar zij op gezette tijden en in groote
scholen naar de Brouwersstraat afzakken, waar de vrouwelijke
visch hare kuit afzet in de talrijk aldaar voorkomende bochten, inhammen en kreken. De troeboek is alzoo een trekvisch,
maar de plaats, waar hij in scholen verschijnt en in 't groot
gerächt wordt, is tamelijk begrensd. Zij bepaalt zich slechts
tot eüolijke mijlen, strekkende het tooneel der visscherij zich
slechts uit van Tandjong Djati, het westelijkste punt van het
eiland Bengkalis, tot aan Tandjong Balei, nabij de monding
der Siak-rivier. Hoogst zelden worden er nog scholen aangetroffen voorbij de Siak Ketjil. Hun intocht geschiedt gewoonlijk
bij lichte maan en hun aanzijn verraadt zich door eene eigenaardige kleine rimpeling van het water en het dartel opspringen
van menigeu visch. Hoe talrijk die drommen ook mogen wezen , zijn zij niet zoo dicht, dat een daartusschen in het water
gestoken roeispaan overeind blijft staan, zooals menig overdreven verhaal der Maleische visschers luidt.
Opmerkelijk is het, dat in straat Malakka geen troeboek met
kuit wordt gevangen ; inzonderheid niet onder den wal van het
schiereiland ; alleen vertoonen zich op de hoogte van Singapore
enkele kuitvisschen, doch de kuiten zijn dan van inferieure
kwaliteit. De inlandsche visschers zeggen dan ook, om dit verschijnsel te verklaren, dat de troeboekvisschen in straat Malakka
nog allen van het mannelijk geslacht zijn en eerst bij hun
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intocht in de Brouwersstraat in kuiters veranderen. De waarheid zal hier wel zijn, dat de mannelijke visschen bij de intrede in de Brouwersstraat zich voor het meerendeel van de vrouwelijke afscheiden en alleen hun weg vervolgen of naar de plaats
hunner herkomst terugkeeren. Dit mag worden aangenomen,
dewijl onder de duizende kuitvisschen, welke in de Brouwersstraat worden gevangen, slechts ettelijke hommers worden gevonden. Het zou echter ook kunnen zijn, dat het mannelijk
geslacht bij deze vischsoort niet sterk vertegenwoordigd is.
De troeboek heeft eene gemiddelde lengte van 45 centimeters
en heeft veel overeenkomst met den elft in Europa. Hij is
in verschen toestand een vrij smakelijke visch ; echter is hij
wegens zijne veelvuldige fijne graten voor menigeen eeii minder aangenaam gerecht. De prijs der visch zonder kuit is dan
ook veel lager dan van die met kuit, waarom de vangst hoofdzakelijk plaats vindt. De kuit vindt haar weg door den geheelen archipel; de visch niet.
De vischtijd wordt verdeeld in twee hoofdtijdperken, namelijk
de bintang kena of groote, en de bintang kaoes of schrale
vangst. De eerstgenoemde omvat de maanden September,
October en November. De tweede heeft plaats in de maanden
Februari, Maart en April. Het spreekt van zelf dat die vischtijden, even als zulks met de moesons plaats heeft, niet altijd
geregeld invallen, en dat liet eene jaar rijkere uitkomsten oplevert dan het andere. Boven is reeds gezegd dat Anderson in
1823 de vangst schatte op 14 à 15 millioen visschen 'sjaars,
thans mag men aannemen dat er tusschen de 7 à 8 millioen
worden gevangen.
Ongeveer 500 vaartuigen worden voor de troeboekvisscherij
gebezigd. Zulk een vaartuig — sampan pamoekat genaamd
is bemand met vier personen en kost den eigenaar ongeveer
ƒ 60. Het voor de visscherij gebezigde stel netten, poekat of
arau geheeten, heeft gewoonlijk eene lengte van 36 of 42
vadem. Zulk een stel netten kost den. visscher ± / 1 8 0 . De
netten zijn allen zorgvuldig gelooid. Hiertoe gebruikt men.
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koelit tengga, de schors van een boom, die veelvuldig in die
streken voorkomt, en in tamelijk groote hoeveelheden naar
elders als looistof wordt uitgevoerd. Iemand die zich derhalve
met dezen tak van bedrijf wil bezighouden, heeft een kapitaal
noodig van om en bij de ƒ 250, ongerekend eenige telkens
wederkeerende kleine uitgaven voor de uitrusting en de betaling zijner drie helpers, die bf hun loon in geld, of in een
aandeel der vangst ontvangen.
Het maximum van de gevangen visch in den tijd der bintang
kena wordt berekend op 1000 stuks per vaartuig. Enkele
malen is de vangst wel eens ruimer en bedraagt het aantal
visschen 1500 en 2000, doch dit is eene zeldzaamheid. In de
bintang kaoes is de vangst veel geringer. Sommige vaartuigen
brengen dan slechts een 40 à 50 tal visschen aan, andere nog
minder. Elke vischtocht duurt drie dagen.
Gedurende het tijdperk der schrale vangst vertoont zich in
de Brouwersstraat en omstreken vrij menigvuldig eene andere
vischsoort, tengiri genaamd, die zoowel versch als gedroogd een
goeden aftrek vindt, en waarvan de vangst voor den visscher
eene ware tegemoetkoming is in den slappen tijd der troeboekvisscherij. De tengiri heeft in vorm veel overeenkomst met
den beniter uit den grooten oceaan, doch is van kleiner afmetingen, als hebbende eene lengte van 50, 60 tot 65 centimeter.
Yan de 1000 stuks troeboek zijn er in den regel 300 beschadigd of te klein; van deze wordt gebruik gemaakt voor
eigen consumptie en het overtollige, als ook de overige afval,
wordt aan de chineesche tuinlieden ter bemesting van den grond
afgestaan. Er komen dus slechts 700 gedroogde visschen in
den handel, als product van een driedaagschen tocht. Overigens geven 1000 visschen 800 kuiten (telor troeboek), waarvan
500 stuks I e en 300 2e soort. De I e soort wordt maar eenmaal gezouten en heet dan telor tawar. De 2 e soort wordt
tweemaal gezouten en wordt telor masin genoemd.
De versehe troeboek zonder kuit kost te Bengkalis in de eerste
hand —zegge van de visschers — ƒ 4 de 100 stuks; met kuit
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/8.
De kuit I e soort haalt een prijs van / 5 per 100;
e
de 2 soort de helft.
In de tweede hand, dat is de prijs waarvoor de telor troeboek door de opkoopers naar Singapore wordt gezonden, is
deze reeds gestegen van ƒ 5 op / 8 de 100 ; de 2e soort en
de gedroogde visch rijzen insgelijks naar rato in prijs. Te
Boekit Batoe, aan den anderen kant der Brouwersstraat, zijn de
prijzen in de eerste hand gewoonlijk iets lager. Aldaar wordt
voor de 100 stuks visch met kuit ƒ 6.75 à ƒ 7 betaald,
terwijl 100 gedroogde visschen / 3.50 halen.
Bengkalis en Boekit Batoe bestaan bijna uitsluitend van de
vischvangst en het daardoor ontstaande handelsvertier. Aan de
meerdere of mindere mate van levendigheid kan men gereedelijk nagaan, of de vangst al dan niet overvloedig is geweest.
Aan al die bedrijvigheid, waar te nemen bij inlander en
Chinees, als er veel visch is gevangen, paart zich echter voor
het overig deel der ingezetenen een tamelijk groot, hoewel kortstondig ongerief. Het inzouten van duizenden kuiten en het
droogen van honderdduizenden visschen verspreidt zulk een onaangenamen geur, dat het uiterst moeilijk voor iemand is het
lang beneden winds van zulk eene vischdroogerij uit te houden.
Echter mag worden geconstateerd, dat die penetrante vischlucht
geen overwegend nadeeligen invloed uitoefent op den algemeenen gezondheidstoestand.
Eer wij dit hoofdstuk sluiten, valt er nog eene opmerking
te maken. Zij is deze. De handd in kuit en gedroogde visch^
bijna uitsluitend verkregen door den handenarbeid van ingezetenen van Nederlandsch-Indie, is in vreemde handen en wel van
Chineesche opkoopers te Singapore. Deze regelen den marktprijs en trekken derhalve ook de grootste winsten. Wel te
betreuren is het, dat tot heden toe geene pogingen door bewoners van den indischen archipel zijn aangewend, om dien handel
aan zich te trekken, iets wat bij eenigen ondernemingsgeest en
volharding toch geene onmogelijkheid zou blijken te zijn.
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DE TROEBOEKBEZWEEING.
Elk bedrijf heeft zijne kansen van tegenslaan. Deze regel is
vooral van toepassing op de vischvangst. Afgescheiden van het
verloren gaan van netten, het zinken van een vaartuig, het
omkomen eens visschers en meer dergelijke onvermijdelijkheden,
biedt de vischvangst op zich zelve zeer wisselvallige uitkomsten
aan. Het eene jaar zal eene goede vangst opleveren, het andere minder, een derde zal zelfs schraal zijn. Ongunstige jaren
komen alzoo evenzeer voor bij de troeboekvisscherij als bij de
haringvangst.
Natuurlijke oorzaken, die ten grondslag kunnen liggen waarom
er veel of weinig visch komt opzetten, worden door den inlander nimmer in rekening gebracht. Daarentegen is hij steeds
geneigd zijne gedachten op bovennatuurlijke oorzaken te richten, wanneer een vreemd of onrustbarend verschijnsel zich
aan' hem voordoet. Dit is ook het geval met den troeboekvisscher. Is de vangst eenigen tijd lang slecht geweest, dan is
het bij hem eene uitgemaakte zaak, dat geheime oorzaken in
het spel zijn, of vijandige machten de vangst beletten. Die
invloeden ten goede te keeren en het booze onschadelijk te
maken is bij hem wet en plicht. Yan daar de overoude ceremonie van het //troeboekbezweren.-"
Aan die feesten nemen hoofden en visschers deel, ja ook een
groot deel der bevolking, want het geldt hier het algemeen
welzijn: gebrek aan visch geeft achteruitgang, armoede.
De troeboekbezwering is echter geen alledaagsch feest;
daartoe is het te veel beteekenend en te kostbaar tevens. Duizende guldens moeten worden bijeen gebracht, zal de ceremonie behoorlijk worden uitgevoerd. Geen enkele formaliteit
toch mag worden verzuimd, of alles is te vergeefs geweest.
Yóor wij de beschrijving van het feest zelve geven, dienen
wij kennis te maken met de hoofdpersoon die de bezwering
doet. Dit is eene vrouw, die, hoewel van burgerlijke afkomst,
den vorstelijken titel voert van Djindjang Radja. Deze waar-
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digheid is erfelijk eu blijft dus steeds in dezelfde familie. De
Hadat schrijft ook voor dat de Djindjang Radja altijd eene
vrouw moet zijn. Wel heeft men eens beproefd een manaantestellen als troeboekbezweerder (*), doch dan gelukte de bezwering niet: de ingeschoven persoon kon niet in geestverrukking komen.
Uit een physiologisch of liever psychologisch oogpunt beschouwd, laat zich deze bijzonderheid wel eenigzins verklaren.
Bij de invoering dezer ceremonie zal men wél iemand hebben
gekozen, die hoogst prikkelbaar van zenuwen was en die gemakkelijk in geestverrukking kon worden gebracht, hetzij door
eigen opwinding, hetzij door wierook of iets dergelijks. Zulk
eene eigenaardige gesteldheid der zenuwen wordt allicht een
familietrek, en dit schijnt door eeuwen heen het geval geweest
te zijn vooral met de vrouwelijke leden der familie, waarvan
de Djindjang Radja afstamt. De tegenwoordige troeboekbezweerster is een oude vrouw, Embong Edah genoemd, welke
omringd van kinderen en kleinkinderen, in de kampong
Klapa Pati verblijf houdt. Dewijl hare woning slechts een
halve paal van de hoofdplaats Bengkalis verwijderd is, liet ik
haar op zekeren dag uitnoodigen om mij een bezoek te brengen.
Hieraan voldeed zij weldra en betrad mijne woning, vergezeld
van een stoet mannen, vrouwen en kinderen, allen hare verwanten, die netjes in ietwat bonte kleeding waren uitgedoscht.
Alleen zij droeg een stemmig, donker kleed en was met geen
enkel sieraad getooid. Op hoffelijke wijze werden Hoean sakertaris" een paar klappers en een tros pisang aangeboden en
spoedig was de kennis gemaakt. Embong Edah is eene vrouw
van ruim zestig jaren. Hare haren zijn reeds vergrijsd, doch
haar gelaat draagt nog de sporen van vroegere schoonheid. Hare
oogen, wanneer zij kalm daar nederzit, schijnen als met een
zacht waas overtogen, doch als zij in opgewekte stemming geraakt, verandert die nevelachtige uitdrukking plotseling, die
(*) In 1865.
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oogeii glinsteren dan van een vreemd vuur, iets dat onmiddellijk aan Jiegeiderung doet denken. Overigens is er niets bijzonders of vreemds bij Embong Edah. Zij is spraakzaam en
mist alle schuwheid, welke de vrouwen uit deze streken anders
zoozeer kenmerkt.
Gevraagd zijnde of zij de goedheid wilde hebben, iets mede
te deelen omtrent de plechtigheid der troeboekbezwering,
antwoordde zij terstond: '/zeer gaarne wil ik alles mededeelen,
wat op dat feest betrekking heeft, maar veroorloof mij u te
zeggen, dat ik niet weet op te geven, wat ik zelve spreek of
zing, wanneer ik op den //dondang" zit. De bathins moeten
u dit maar zeggen."
Dit werd met zulk een kalme eenvoud, en blijkbare ongeveinsdheid geuit, dat hier aan geen bedrog te denken viel.
Na eene korte pauze begon Embong Edah hare beschrijving
van het feest waarvan zij de vorstin is, en bijna woordelijk
wordt haar verhaal hier wedergegeven, met tusschenvoeging
echter van hetgeen de bathins daarna omtrent de Djindjang
Eadja zelve hebben verhaald.
Den titel van bathin voeren de oude dorpshoofden op het
eiland Bengkalis; meestal zijn zij nog heidenen even als de
onder hen levende bevolking. Vier van deze hoofden treden
op als rijksgrooten van de Djindjang Eadja gedurende het feest,
terwijl hunne vrouwen als staatdames of helpsters optreden.
Deze acht personen hebben derhalve een werkelijk aandeel in
de plechtigheid.
Nog ééne vrouw is er, die geene onbelangrijke rol speelt in
deze vrij omslachtige plechtigheid. Het is de bidoe, wier
werkkring later zal blijken en wier betrekking — mede van
clairvoijanten aard — insgelijks erfelijk is.

"Wanneer tot het feest besloten is en de noodige gelden zijn
bijeengebracht, worden er twee feestloodsen gebouwd, één te
Boekit Batoe en één aan den mond der kleine rivier Beug-
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kalis. Deze worden opgesierd met loof en bont gekleurde stoffen,
waarvan geel, als vorstelijke kleur, de hoofdtoon heeft. Daarop
wordt de Djindjang Eadja van hare woning afgehaald en in staatsie
naar Boekit Batoe gebracht, vergezeld van de vier bathins en
hunne vrouwen. Het zijn de hoofden van Bengkalis, Sindra,
Soengei Alam en Penabal, die steeds daartoe zijn aangewezen.
Boekit Batoe is de algemeene verzamelplaats, waar tevens
het inleidend gedeelte der plechtigheid, zegge het eerste orakel
plaats heeft. Het tweede en voornaamste orakel wordt uitgesproken aan den mond der Bengkalis, waar de Godheid der
troeboek, Djangi, zijn verblijf op den bodem der rivier houdt.
Met veel staatsie wordt de Djindjang Eadja de feestloods
binnengeleid. Zij neemt daarop plaats op een soort van divan, bekleed met geele zijde. De bezweerster heeft nu hare
gewone kleeding afgelegd, want zij is van burgervrouw in eene
vorstin veranderd. Zij is gehuld in een zijden rok met wit
o verkleed, haar hoofd is bedekt met een geel zijden doek met
goud doorweven, terwijl welriekende bloemen en gouden hoofdsieraden niet ontbreken. In de hand houdt zij mede een geel
zijden doek met gouden franjes, benevens een waaier met
gouden rand.
Buiten de loods is nu alles levendig. Er wordt gedanst en
gezongen. De tambourin en andere muziekinstrumenten doen
zich hooren. Thans treden de vier bathins op en voeren een
dans uit met de Djindjang Eadja. Deze dans bestaat uit eenige
deftige ronddraaiende bewegingen, vergezeld van de noodige
afgemeten lichaamsbuigingen en het beschrijven van figuren in
de lucht met de beide armen. Hierop neemt de heldin van
het feest weder plaats op hare verhevenheid, terwijl de vier
hoofden zich naar de vier hoeken der loods begeven, waar
niemand anders een voet mag zetten. Nu komen de vier
vrouwen de Djindjang Eadja bedienen.
Een groot koperen schenkblad wordt aangebracht en een komfoor met gloeiende kolen. Op dat blad bevinden zich de vol-
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gende ingrediënten: benzoë, welriekende olie, bruin geroosterde en witte rijst.
De olie wordt nu in bare handen uitgegoten, waarop zij zich het
lichaam hiermede inwrijft. Nu wordt ook de benzoë in het
vuur geworpen, en terwijl de welriekende rookwolken voor haar
opstijgen, wordt zij bestrooid met de bruine en witte rij stkorrels. Weldra begint er nu eene verandering plaats te grijpen
in het wezen der Djindjang Radja. Hare oogen beginnen te
glinsteren en strak op één punt te staren. Zij wordt als het
ware met een anderen geest bezield.
In dien toestand geeft zij op wat er gedaan moet worden om
het feest behoorlijk te kunnen vieren en de vier bathins zijn
daarbij de uitvoerders van hare aanwijzingen. Deze bestaan
gewoonlijk in het opnoemen van het getal karbouwen en geiten,
die voor het feest moeten worden geslacht, het gereedmaken
van het noodige gebak, het in acht nemen van sommige formaliteiten en dergelijke. Het hoofd van Boekit Batoe, dat den
titel van laksamana (*) voert, is verplicht alle aanwijzingen
van de troeboekbezweerster stipt te doen opvolgen. Bij de
plechtigheid heeft hij evenmin iets te zeggen als de sultan van
Siak. Alleen hebben zij het recht om naast de Djindjang Radja te
zitten en haar enkele vragen te doen in het belang der visscherij.
Maar — al heeft er eene voorloopige aanwijzing plaats gehad
betreffende de regeling van het feest — h e t groote woord van
dit eerste orakel is nog niet gesproken. De geest in de Djindjang Eadja heeft nog niet gezegd, wanneer men moet opbreken
naar de rivier Bengkalis, waar de godheid Djangi moet worden
opgeroepen. Dit is een punt van angstige afwachting. De grootste spanning heerscht onder de feestvierende menigte omtrent
het tijdstip waarop deze openbaring zal worden gegeven. Het
kan dagen duren, ja zelfs maanden eer het gewichtige woord
„vertrekken" van de lippen vloeit der in geestverrukking ver(*)

Vlootvoogd.

veel invloed.

Toen Siak nog een machtig rijk was, had de laksamana

Thans echter is de titel alleen overgehleven.
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keerende vrouw. En geen wonder! zoolang het feest duurt
mag er niet worden gevischt. Soms wordt zij onrustig, als werd
zij gekweld door kwade geesten; soms geraakt zij door overspanning in diepe bedwelming. Onder zulke omstandigheden
treedt de bidoe op. Deze ontdoet de overspannen vrouw van
hare kleederen en verwisselt die tegen andere. Helpt dit niet,
dan tracht zij door een eigenaardig, zacht gezang haar weder
tot bewustzijn te brengen.
Dit laatste middel helpt altijd, en wanneer de Djindjang
Radja weder geheel tot hare kennis is gekomen wordt zij ook
door de bidoe gespijsd en gelaafd.
Zulke tooneelen kunnen zich dag in dag uit voordoen, totdat eindelijk de geest het tijdstip van vertrek gelieft bekend
te maken. Dan komt alles in rep en roer ; de bezweerster wordt
in een staatsievaartuig, vergezeld van de bidoe benevens de
vier helpsters, en bewaakt door drie bathins overgebracht naar
de monding van de Bengkalis. De bathin van Sindra, die als
aanvoerder der vloot optreedt, opent den tocht en handhaaft
tevens de orde. Onder zijne bewaring heeft hij de proviand
voor het feest, alsmede een zeer grooten voorraad van inlandsch
gebak (*), dat echter niet om te eten, maar voor een ander,
zeer eigenaardig doel bestemd is.
Op het vaartuig van den tijdelijken vlootvoogd volgt de
rijkversierde prauw der Djindjang Radja, gevolgd door 400 à
500 visschersvaartuigen. De aanblik van zulk een optocht is
wel der moeite waard en de anders zoo eenzame Brouwersstraat
is dan het tooneel van groote levendigheid.
Bij de aankomst van den stoet in de feestloods begint het
tweede gedeelte der plechtigheid: het eindorakel zal er plaats
hebben. De in zijde gedoschte en met bloemen en goudwerk
versierde bezweerster wordt door haar gevolg naar den met geel
bekleeden divan geleid. Wanneer zij tegenwoordig zijn, plaatsen
(*) Het hoofdbestanddeel hiervan is rijst in verschillende vormen en bereidingen. Er is onder die kwee-kwee veel wadjit en ketoepat.

É

314
de sultan van Siak en de laksamana zich aan hare zijde. De bathins nemen plaats aan de vier steunpilaren der loods en hunne
vrouwen zitten achter den divan. De bidoe is nabij.
Eenige nieuwe voorwerpen, tot de plechtigheid behoorende,
treffen thans hét oog des aanschouwers. Het eerste wat de aandacht trekt is een met geel bekleeden schommel, — dondang —
behangen met gouden klokjes. Verder ziet men nog zestien
siridoozen, op eenigen afstand gerangschikt voor den divan.
Terwijl het volk daarbuiten jubelt, tandakt en zingt bij het
geluid van rebana en trommen, heeft in de loods eenebelangwekkende ceremonie plaats. Wierookwolken stijgen voor de
Djindjang Eadja op, de inzalving met reukolie heeft weder
plaats, als ook de bestrooijng met rijstkorrels. De //begeisterung" der bezweerster vangt weder aan. Herhaalde malen
krijgt zij nu zenuwtoe vallen ; zij zingt, gilt soms en rolt zich
over den grond. Dan is de bidoe er spoedig bij om haar te
kalmeeren. Zij waait der half uitzinnig geworden vrouw frissche
lucht toe en spreekt haar zacht zingend toe. Ook de bathins
schijnen nu door die geestverrukking te worden aangestoken
en stellen zich aan als bezetenen. Zij tieren, rollen zich over
den grond en slaan met armen en beenen (*).
Eindelijk is de bidoe er in geslaagd de bezweerster tot kalmte
te brengen, het rapport tusschen haar en de geestenwereld is
eindelijk tot stand gekomen en ook de bathins keeren weer
tot de orde terug.
Langzaam verheft de Djindjang Eadja zich van haar divan
en wordt door hare vier staatdames naar den schommel geleid,
waarop zij onder het klingelen der gouden klokjes plaats neemt.
Nu worden een voor een de zestien geesten opgeroepen, die
met de zaak der visscherij te maken hebben. Het zijn allen
locale personages, als daar is b. v. de geest van Tandjong Padang,
van Tandjong Djati enz. Voor elk dezer geesten is eene siri(*) Zou dit wellicht eene verplichte geestvervoering zijn? Of zouden die
lieden, bevangen door den indruk van hetgeen om hen plaats grijpt, in den eigenaardigen toestand geraken die men lata noemt?

315
doos bestemd. Zacht schommelend spreekt nu de Djindjang
Radja tegen die onzichtbare geesten, en daar niemand die taal
verstaat, vertaalt de bidoe hetgeen de geesten antwoorden en
wijst tegelijk de siridoos aan van den geest die het woord
voert, b. v. die van Biakan Banten of van Tandjong Moentei.
Zoo wordt door elke geest, op zijne wijze, de oorzaak aangegeven
van het wegblijven der visschen. Deze opgaven komen gewoonlijk
neder op het niet behoorlijk opvolgen van enkele ceremoniën,
gebrek aan eensgezindheid onder de visschers, het niet naleven
van de aloude Hadat, de inhaligheid van sommige hoofden en
zoo al meer (*). Daarbij worden dan ook de middelen opgegeven , die tot herstel van het euvel moeten leiden, zegge om
de kwade invloeden, welke in het spel zijn te vernietigen.
Terwijl dit tooneel in de loods plaats heeft, houdt de bathin
van Smdra met zijn vaartuig de wacht aan den riviermond.
Ook heeft hij in dien tusschentijd uitdeeling aan alle visschers
gedaan van het onder zijne bewaring zijnde gebak. Nauwkeurig
wordt nu achtgegeven of de godheid der troeboek teekenen
van aanwezigheid geeft, hetgeen dan beteekenen moet, dat hij
genoegen heeft genomen met het feest en hij de verzoeningsmiddelen, aangewezen door de zestien geesten, gelieft te ontvangen.
Op een gegeven oogenblik — altijd nadat de bezweerster en
de bathins 24 uren gearbeid en gevast hebben — krijgt de
eerstgenoemde eene nieuwe doch laatste geest verrukking, terwijl in de onmiddellijke nabijheid van het vaartuig des vlootvoogds eene sterke opbruisching plaats heeft. De godheid Djangi
heeft gesproken ; hij is voldaan !
Een luide jubelkreet uit duizende keelen klinkt over het
water; de vlootvoogd geeft een teeken en — een eigenaardige
waterstrijd vangt nu aan tot besluit van het feest. Het uitgedeeld gebak dient daarbij tot projectielen. Honderde ketoepat's
(*) Het verdient opmerking dat geen dezer geesten ooit als zijne meening heeft
opgegeven, dat door de drukke stoomvaart in Straat Malakka, de troeboekscholen
soms uiteen gedreven worden!
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en wadjid's vliegen nu door de lucht en wee ! den neus, welke
door zulk een vreemden kogel wordt getroffen. Allerwege
heerscht gelach en gejuich. De roeispanen plassen, de vaartuigen klieven snel in alle richtingen het water om hier of daar
een tegenstander te ontmoeten, met wien een appeltje te schillen
is, en niet eerder eindigt het gevecht, voordat het laatste stuk
gebak als projectiel is aangewend.
Het feest is geëindigd. De vischvangst zal' weer overvloedig zijn en de Djindjang Radja keert als gewone burgervrouw
in den boezem van haar gezin terug.
Tot herinneringsteeken aan zulk een feest wordt aan de
monding der rivier Bengkalis een karbouwenkop opgehangen.
Aan het slot dezer niet overdreven schets kan nog worden
gewezen op eene legendarische anecdote, welke van ouder op
kind overgaat en het bewijs levert hoe onvoorwaardelijk de
landzaat geloof hecht aan de kracht der troeboekbezwering.
Lang geleden-—ja, meer dan honderd jaren — zond de sultan
van Lingga eene boodschap aan den vorst van Siak, meldende
dat hij uitermate verlangend was om troeboek te eten, en hij liet
derhalve dringend verzoeken om esnige van die geliefkoosde
visschen te mogen ontvangen. De sultan van Siak, als jonger
lid van het vorstenhuis Djohor-Lingga, wenschte niets liever
dan zijn //ouderen broeder" genoegen te doen en gelastte dat
men onmiddellijk op de troeboekvangst zou uitgaan.
Maar — er was geen visch ! Men was te midden van den
bintang kaoes.
De visschers verklaarden alzoo hunne onmacht aan de kamponghoofden om zelfs een enkele troeboek te leveren. Deze
laatsten gaven hiervan kennis aan de datoe's en de datoe's
maakten dit eerbiedig bekend aan den vorst. De sultan van
Siak wilde echter ditmaal niets weten van den bintang kaoes.
De vorst van Lingga had om troeboek verzocht en dit verzoek
was zoo goed als een bevel: er moest visch komen. De vorst
gelastte alzoo eene troeboekbezwering.
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Met een bedenkelijk gelaat verscheen de Djindjang Eadja
voor Siaks sultan, en trachtte te betoogen, dat op dien oogenblik eene bezwering vruchteloos zou zijn omdat het midden
in den schralen tijd was.
Toen werd de sultan ongeduldig en sprak: //ik beveel niettemin dat de plechtigheid zal plaats hebben! waartoe dient anders eene bezwering ? In gewone gevallen heeft men die waarlijk niet noodig. Zoo die echter blijken mocht vruchteloos te
zijn, dan zal ik haar doen afschaffen, want aan nuttelooze plechtigheden heeft men niets."
De troeboekbezwering had alzoo plaats op 's vorsten bevel.
Niets werd daarbij verzuimd. Alle ceremoniën werden stipt in
acht genomen. De plechtigheid liep dus zoo volledig mogelijk af.
Daarop togen de visschers uit, vol twijfel of zij wel iets
zouden vangen.
Maar o wonder! pas waren de netten uitgezet of duizende
troeboekvischen schoten toe en vulden die zoodanig, dat zij
nauwelijks konden worden opgehaald en de vaartuigen te klein
waren om al de gevangen visschen te bergen.
Toen men den sultan de tijding bracht van deze gelukkige
vangst, was deze zeer verheugd, dewijl hij nu kon voldoen aan
het verlangen van zijn ouderen broeder, die in eere gezeten
was op den troon van Lingga: //Nu zie ik",.sprak hij, //dat
de troeboekbezwering geene ijdele zaak is!"
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Terwijl in 1742 geheel midden-Java het tooneel was van
beroeringen en onlusten, door den Chineesch-Javaanschen oorlog
in het leven geroepen, en iedereen naar de wapens greep om
zich, hetzij aan de zijde vanden SoesoehoenanPAKOEBOEWINA
I I , hetzij aan de zijde van den pas uitgeroepen tegenkeizer
MAS GARENDI te scharen, leefde er in het Pânârâgâsche, op
de plek, waar nu de beroemde dessa Tegalsari staat, een priester,
die zich door zijn godsdienstzin en vroomheid een groot aanzien bij zijne geloofsgenooten verworven had. Hij was algemeen
bekend onder den naam van K J A H I AGOENG KASAN BESAME.
Eenige jaren te voren had hij zich in de eenzaamheid afgezonderd, en eene kluizenaarshut gebouwd in het uitgestrekte
bosch, dat zich destijds van den voet van het Wilisgebergte
over de vlakte van Pânârâgâ uitstrekte.
Ddâr, ver van het gewoel der wereld, leefde hij een tijd lang
afgezonderd, zich voedende met wortels en kruiden, en zich
wijdende aan de zaak van God.
Mocht hij er ook in slagen zich een poos aan de vergetelheid
te ontrukken, lang duurde dit niet.
Weldra toch kwamen velen zijner geloofsgenooten zich bij
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hem nederzetten om zich in den glans zijner heiligheid te
koesteren.
Hij onderwees hen uit den Koran en leerde hun den dienst
van Allah en den Profeet.
Het aantal zijner volgelingen groeide langzamerhand aan, en
weldra had zich uit de onaanzienlijke, door den kluizenaar ontgonnen plek eene groote bloeiende dessa gevormd, waaraan
men den naam van //Tegalsari" (bloementuin, lusthof) gaf.
Den 30sten Juni van het jaar 1742 ging de zon van den
Soesoehoenan PAKOEBOEWANI I I voor een tijd lang onder. Het
Chineesch-Javaansche leger, met MAS GARENDI aan het hoofd,
had de troepen van den Soesoehoenan totaal verslagen, en rukte
rechtstreeks op Kartasoera aan. De stad werd omsingeld en
met weinig moeite genomen.
Ter nauwernood ontkwam de Soesoehoenan, door slechts weinige getrouwen en door de gecommitteerden der Kompagnie
vergezeld, aan het gevaar. Hij vluchtte naar het Madioensche,
verzamelde zijne verspreide benden, en deed van daaruit vergeefsche pogingen om zijn verloren kroon te herwinnen. Moedeloos geworden door die opeenhooping van tegenspoeden, bleef
hij geruimen tijd werkeloos. Hij begaf zich naar Pânârâgâ, en
zocht door bidden en boetedoeningen de gunst van Allah te
herwinnen. In de dessa's Tamanaroem, Setono en Karanggebang
liet hij bidkapellen bouwen, en bracht daar dagen lang in gemeenschap met Allah door.
Zijne vrienden zochten te vergeefs naar middelen om hem
weder moed in te spreken. Niets hielp.
Ten laatste gaf men hem den raad de hulp van een heiligen
priester in te roepen, en dien te verzoeken zijn voorspraak bij
Allah te willen zijn.
KJAHI AGOENG was de aangewezen persoon.
Niemand dan hij, de heilige man bij uitnemendheid, was
daarvoor beter geschikt.
Op een morgen toen MAS GAKENDI met al den luister van
een oostersch vorst zich den volke vertoonde, toog PAKOEBOE-
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WANA I I , slechts door twee getrouwen vergezeld, als een boeteling op weg naar Tegalsari.
De kluizenaar ontving hem met alle eerbewijzingen aan zijnen
rang verschuldigd.
PAKOEBOEWINA verootmoedigde zich voor hem, en smeekte den
Kjahi zijn voorspraak te willen zijn bij Allah, en voor hem
om bijstand te bidden, opdat hij weder in 't bezit mocht geraken van zijn kroon, de erfenis zijner voorvaderen.
Tevens deed hij de gelofte dat, bijaldien hij hersteld mocht
worden in zijne waardigheid, hij de dessa Tegalsari zou maken
tot de bakermat van den Islam in zijn rijk, haar zou afstaan aan
KJAHI AGOENG en zijne nakomelingen, en haar verheffen tot merdikan dessa, d.i. haar voor altijd zou vrijstellen van het betalen
van belasting, 't doen van gedwongen leveringen en het praesteeren van heerediensten.
De pangeran van Madoera verdreef kort daarop MAS GAEENDI
uit Kartasoera en de Kompagnie herstelde den verdreven Soesoehoenan in zijne macht.
PAKOEBOEWANA hield woord.
Hij stond Tegalsari af aan KJAHI AGOENG en zijne nakomelingen, onder voorwaarde dat zij zich te allen tijde zouden
wijden aan het' geven van onderwijs in den Mohammedaanschen
godsdienst en zoo mogelijk jongelieden tot het priesterambt
zouden opleiden.
Hetgeen vroeger eene toewijding geweest was, werd nu eene
verplichting voor KJAHI AGOENG.
Dit verzwakte evenwel zijn ijver niet.
Hij ging voort met zijne volgelingen de leer van Allah te
onderwijzen, en hun de verplichtingen in te prenten, welke Allah
zijne geloovigen heeft opgelegd.
De reuk zijner heiligheid, die zich al meer en meer verspreidde,
en niet het minst de vrijwording van Tegalsari, maakte, dat de
bevolking in korten tijd aanzienlijk aangroeide.
Jongelingen van wijd en zijd maakten hun have en goed te

321
gelde en deden pelgrimstochten naar Tegalsari om daar het
wezenlijke onderricht in hunnen godsdienst te ontvangen.
Eene moskee werd opgericht, en verblijfplaatsen voor die
jonge lieden in gereedheid gebracht.
Zoo ontstond langzamerhand de alom beroemd gewordene
priesterschool van Tegalsari, die tot op den huldigen dag hare
vermaardheid heeft weten te bewaren.
KJAHI AGOENG stierf op hoogen leeftijd, betreurd door leerlingen en vrienden.

Zijn oudste zoon KJAHI ILJAS volgde hem op. Deze drukte
de voetstappen zijns vaders en werkte ijverig meó aan de uitbreiding der school. Ongetwijfeld zou hij veel meer tot den bloei
en de ontwikkeling van Tegalsari hebben bijgedragen, ware het
met dat een vroegtijdig sterven hem zulks belet had. Nu moest
hij zijne plannen overlaten aan zijn oudsten zoon en opvolger
KJAHI J A H J I , die volstrekt niet voor zijn taak berekend scheen.
Onder zijn bestuur toch ging Tegalsari hard achteruit. Het
onderwijs werd verwaarloosd en de leerlingen nagenoeg alleen
tot profijt van den Kjahi gebezigd. Eene dergelijke handelAvijze bleef niet onbekend aan het hof van Solo, en had het ontslag van KJAHI J A H J I ten gevolge.
"Van het ontslag bestaat nog een authentiek stuk. 't Is een
brief, zonder zegel of dagteekening ; alleen aan het hoofd bevindt zich nog een roode vlak, ten bewijze dat daarop vroeger
een zegel is geplaatst geweest.
Namens den Soesoehoenan PAKOEBOEWANI I I I wordt daarin
door TAPSIEE ANOM ADININGKAT, hoofd-pangoeloe van Soerakarta,
aan KJAHI J A H J I medegedeeld, dat het bestuur over de dessa Tegalsari voortaan is opgedragen aan zijn jongeren broeder KJAHI
KASAN BESAME II. De Soesoehoenan is tot dezen stap overgegaan, omdat KJAHI J A H J I zich niet meer houdt aan de voorwaarden, waarop deze dessa hem is afgestaan geworden. De
jongelingen, die te Tegalsari komen, genieten nagenoeg geen
onderwijs meer. Dit toch strekt zich slechts uit tot het afschrijven van eenige vellen van den Koran, terwijl voor het
XXIV
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overige de jongelieden gebezigd worden om ten voordeele van
den K J A H I padi te snijden en kedelé te planten.
K J A H I J A H J A moest dus afstand doen van liet bestuur ten
behoeve van zijn jongeren broeder K J A H I KASAN B E S A M E I I .

Dit had plaats omstreeks het jaar 1800.
(1799)

was KASAN

BESAME

Het vorige jaar

I I in het huwelijk

getreden

met de nicht van den Soesoehoenan PAKOEBOEWANA I V , dié
haar de dessa Karanggebang (Pânârâgâ) met de onderhoorigheid
Poli Lima als bruidschat medegaf, onder voorwaarde dat die
dessa uitsluitend bestemd zou blijven voor liet onderhoud van
haar en hare erfgenamen.
Van deze schenking bestaat eveneens nog een authentiek
stuk, en wel een brief van denzelfden TAPSIEEANOM A M N I N G B A T , hoofd-pangoeloe van Soerakarta.

H e t stuk is duidelijk

bezegeld, doch zonder datum of handteekening.

H e t is namens

den Soesoehoenan geschreven, en gericht aan de RADEN AJOE ,
echtgenoote van K A S A N

In

BESAME.

1 8 3 5 stierf z i j , en bleef KASAN B E S A M E h e t vrucht-

gebruik der dessa Karanggebang behouden.
I n die dessa werd zij ook begraven, en aan de inwoners
daarvan het onderhoud van haar graf opgedragen.
In

1830 werd h e t gebied der vorsten van Djokjakarta en

Soerakarta beperkt t o t de gewesten Soekawati, Padjang, Mataram en Goenoeng-kidoel, en al h e t overige onder het Nederlandsche Gouvernement gebracht.

Tot dit laatste behoorde ook

.de tegenwoordige residentie Madioen en daarmede dus tevens
de dessa Tegalsari.
De politiek van het Gouvernement bracht mede de instellingen, die op den godsdienst berustten, te laten blijven zoo
als ze waren, en h e n , die de voordeelen van die instellingen
genoten, niet te berooven van het privilegie in der tijd door
de Javaansche vorsten geschonken.
Aldus behielden de merdikan en pakoentjen dessa's hunne
voorrechten.
Volgens

de kroniek der dessa Tegalsari zouden genoemde
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dessa's op de volgende wijze in hunne privilegiën door ons
Gouvernement bevestigd zijn geworden.
Na de overname van de residentie Madioen door liet N . I .
Gouvernement werden de hoofden der pakoentjen en merdikan
dessa's opgeroepen om te Magetan t e verschijnen op Vrijdag
(Paing) den 1 5 * - Sapar (jaar Djé) 1758, overeenkomende met
het jaar 1830 onzer tijdrekening.
Daar werd hun door den kommissaris LAWICK VAN PABST,
in tegenwoordigheid van het lid van den Eaad van Indië M E B KUS,

den PANGÉEAN A D I P A T I PAKOE A L A M I I van Djokjakarta,

den hoofd-regent van Madioen PANGÉEAN E O N G G I A E i l P E A W I -

EÂDININGEAT en alle andere regenten van die residentie te kennen gegeven:
1° dat het Gouvernement het bestaan der pakoentjen en
merdikan dessa's bevestigde.
2° dat deze dessa's vrij werden gesteld van heerediensten en
belastingen,
3° dat de pakoentjen dessa's moesten zorgen voor het onderhoud der graven,
4° dat het de wensch der regering was dat de gebruiken
van het hof van Djokjakarta zouden worden gevolgd.
Den 2 9 ^ December 1833 werden deze bepalingen door den
resident LAUNY nogmaals aan de hoofden der pakoentjen en
merdikan dessa's in tegenwoordigheid van wijlen den hoofdregent van Madioen, PANGÉEAN E O N G G I A E I X P K A W I E I D I N I N G -

EAT medegedeeld.
H e t Gouvernement handhaafde daarmede bij mondelinge autorisatie de voordeden in de tijd door den Soesoehoenan aan
de merdikan en pakoentjen dessa's verleend.
Bij besluit dd. 2 3 September 1 8 5 3 no. 2 (Stbl. no. 77)
werd dit verder schriftelijk bekrachtigd.
Den 9 d " Januari

van het jaar 1862 stierf K J A H I BAGOES

KASAN BESAEIE I I in den ouderdom van 100 jaren, nalatende 10 kinderen (waarvan de oudste 70 en de jongste 26
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jaren oud) en 4 4 kindskinderen, welke hij allen aan zijn sterfbed vereenigd mocht zien.
Den 10 den daaraanvolgende des voormiddag te 1 1 ure werd
het lijk op de begraafplaats van de familie van den overledene
(in de dessa Tegalsari nabij den tempel gelegen), op de gebruikelijke inlandsche wijze ter aarde besteld, waarbij de voornaamste hoofden en geestelijken der afdeeling, ten getale van
ongeveer 3000 personen, tegenwoordig waren.
Onder h e t ruim zestigjarige bestuur van KASAN B E S A M E
had Tegalsari weder zijn vroegeren luister herwonnen.
Hij zorgde voor een goed gehalte van onderwijzers, en breidde
de school zoo veel mogelijk uit. Bij zijnen dood telde deze
ruim 300 leerlingen.
K J A H I K A S A N A N O M , de oudste zoon van KASAN B E S A M E ,

werd nu door h e t Gouvernement t o t hoofd van Tegalsari aano-esteld

onder dezelfde voorwaarden, waarop zulks vroeger door

den Soesoehoenan was gedaan.
Karanggebang met de onderhoorigheid Poli Lima werd van
Tegalsari gescheiden, en als hoofd daarvan aangesteld EADÈN
KASAN

BIPANGI,

echtgenoot

K J A H I BAGOES K A S A N

eener dochter van E A D È N A J O E

BESAME.

KASAN A N O M stierf in 1 8 7 3 .

Zijn jongere broeder K J A H I K A S A N K A U P A volgde hem op.

Sedert dien tijd is er in het bestuur van Tegalsari geene
verandering gekomen.
Yan de kota Pânârâgâ is Tegalsari slechts zes palen verwijderd.

D e postpaarden brengen ons in een uur over den

fraaien m e t asemboomen beplanten weg naar post

Ngotok,

waar we een zijpad inslaan, hetwelk ons in tien

minuten

naar h e t doel van onzen tocht voert.
Even als de meeste merdikan dessa's vertoont Tegalsari door
de netheid van huizen en erven een e groote mate van stoffelijke
welvaart.

D e eigenaardige zucht van den inlander om zijne

gegoedheid door h e t aanbrengen van steenen muren rondom
zijn erf te doen blijken, wordt ook hier aangetroffen.
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Tegalsari wordt t o t de grootste dessa's van liet regentschap
Pânârâgâ gerekend.

De bevolking bedraagt 1679 zielen, terwijl

sawahvelden eene oppervlakte van 208 3/8 bouw beslaan. •
De groote pasar wagé, in de nabijheid gelegen , brengt levendigheid en bloei aan de dessa, reeds zoo aanzienlijk geworden door hare hoogeschool.
I n het centrum der dessa staan eenige gebouwen, die met
betrekking tot de geschiedenis van Tegalsari onze aandacht
verdienen.
Op

de plaats,

waar K J A H I

AGOEXG

zijn

kluizenaarshut

bouwde, staat nu een groot steenen huis met dito pendoppo.
' t Is opgericht door KASAN B E S A M E I I , en heeft hem en
zijne nakomelingen steeds tot woonplaats gestrekt.
E A D È N A D I P A T I TJAKRÄNEGARA,

Pânârâgâ,

broeder

de tegenwoordige

van den huidigen Kjahi

van

Zijn zoon,
regent van

Tegalsari,

heeft er het eerste levenslicht aanschouwd.
Het huis met bijbehoorend erf is door een hoogen steenen
muur omringd, en daarmede van de moskee, die er ten F .
W . van l i g t , gescheiden.
Achter de moskee heeft men de begraafplaats, waar de vroegere bestuurders van Tegalsari, van K J A H I AGOENG af t o t K J A H I

AXOM t o e , hunne laatste rustplaats hebben gevonden.

Deze

graven vormen het heiligste plekje van de geheele dessa; het
mag alleen door de famüieleden van den K J A H I betreden word e n , die ook zelf het terrein schoonhouden.

I n het bizonder

wordt het graf van den stichter van Tegalsari vereerd, waar
boven een klein gebouwtje met eene pendopo is opgericht.
De moskee zelve is een vrij groot gebouw, van steen opgetrokken en met sirappen gedekt.

De vloer is ongeveer

vier

voet boven den beganen grond.
Een steenen stoep, bestaande uit twee treden, vergemakkelijkt liet binnenkomen.
I n elk der treden is een groote steen gemetseld, afkomstig
uit het Hindoe tijdperk, ter lengte van 1 3 / 4 meter, ter breedte
van 2 en ter hoogte van l 1 / , voet.
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De bovenste steen bevat aan de voorzijde een nog zeer duidelijk opschrift, zooals op nevensgaande afbeelding is aangegeven. De onderste steen is door den tand des tijds te veel
aangetast geworden, om er nog iets op te kunnen waarnemen.
Aan een hier en daar voorkomenden, doch slechts flauw zichtbaren omtrek bemerkt men evenwel, dat hij vroeger ook met een
opschrift geprijkt heeft.
Gaan we de stoep op, zoo komen we in de pendoppo //Soerambi" genaamd, bestaande uit een glad gepleisterden vloer,
bedekt met een uitlooper van het dak, die op net geschilderde
pilaren rust.
Het front van de moskee bestaat uit een steenen muur,
waarin eene deur, en aan weerszijden daarvan openingen van
tralies voorzien, die voor vensters dienst doen.
Treden we de deur binnen, dan ontwaren we een vierkante
ruimte, waarvan de vloer bestaat uit glad geschuurd pleisterwdrk. Het dak, dat den eigenaardigen vorm vertoont, dien
men bij de meeste moskeeën op Java waarneemt, namelijk eene
afgeknotte vierhoekige pyramide door eene groote tusschenrmmte
van het afgeknotte gedeelte gescheiden, wordt door talrijke
pilaren gesteund.
Eecht tegenover de deur, in het midden van den westelijken
muur, is eene vierkante nis (mihrab) aangebracht van circa 5
voet in het vierkant. Deze nis wijst, gelijk bekend is, de richting aan naar den tempel te Mekka.
Daarheen richten de geloovigen het gelaat, zoo zij hun gebed willen verrichten, en een boetvaardig zondaar, die meer
dan anderen de hulp van Allah meent noodig te hebben, gaat zelfs
in de nis staan om daar zijn hart uit te storten.
Eechts van de mihrab zien we de minbar of preekstoel, van
waar des Yrijdags de preek (chotbat) wordt uitgesproken. Het
is een losstaand houten gestoelte, circa 4 voet boven den grond,
dat men door middel van eene trap, bestaande uit twee treden,
beklimt.
De trap staat aan den kant van de gemeente.
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Boven liet gestoelte bevindt zich een soort hemel, door vier
net afgewerkte stijltjes gedragen.
Het geheel is sierlijk uitgesneden, rood beschilderd en met
gouden randen afgezet.
Bij den Vrijdagdienst (calât al-djom'at) wordt het gestoelte
door een soort gordijn (klamboe) van wit moirée omhangen.
Zoodra de priester, die de preek voorleest (châtib), de preekstoel
heeft beklommen, wordt het gordijn rondom hem dichtgeschoven, opdat hij zich door niets van buiten late afleiden, of
door het gezicht eener groote schare van toehoorders in de war
rake. Onder aan de trap van de preekstoel, buiten het gordijn, plaatst zich dan een man, in den regel de merbot (koster) of wel de bowwâb (portier), gewapend met een langen stok.
Dit is een oud gebruik, afkomstig uit den tijd van den chalief
Moawiah. De vijanden van dezen chalief hadden namelijk het
plan beraamd om hem op den preekstoel te vermoorden, en zouden dit ook zeker gedaan hebben, indien hij niet, door ziekte
verhinderd, een plaatsvervanger gesteld had, en dezen het lot trof
dat hem beschoren was.
Om herhaling van dergelijke scènes te voorkomen, plaatsten
de volgende chaliefen steeds een persoon, gewapend met een
zwaard, onder aan de trap van den preekstoel.
Later, toen men wat vredelievender gezind werd, en de partijen niet meer zoo fel tegenover elkaar stonden, werd het
zwaard verwisseld met den stok.
Behalve de hier bovenvermelde zaken vindt men in de moskee, op de vensterbanken en op eenige plankjes aan den wand,
afschriften van den Koran en andere gewijde boeken, ten dienste
van de gemeente. Op den grond liggen opgerolde matten,
die bij elke godsdienstoefening worden uitgespreid, en voor de
verlichting zijn aan de pilaren olielampen bevestigd.
Vromven mogen de zoo even beschrevene ruimte der moskee
nooit binnentreden. Voor hen is aan den rechterkant een afgeslotene galerij ingericht, die door middel eener kleine deur
in verbinding staat met de eigenlijke moskee. Wordt er ge-
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preekt, zoo staat de deur open, zoodat ze alles kunnen verstaan, zonder zelve gezien te worden. Deze vrouwengalerij
is eene afgeslotene ruimte zonder eenig sieraad, geen miubar,
geen mihrab, niets dan eenige matten.
Links van de moskee beeft men een steenen waterbak, pedasan (Ar. koela) gemaakt, om de reiniging (wodhoe ofghosl)
te verrichten, eene verplichting, welke ieder goed geloovige
vóór het doen van zijn gebed moet nakomen.
De vrouwen hebben eene afzonderlijke pedasan, die vóór
hunne galerij, rechts van de moskee staat.
Boven de pedasan der mannen hangt onder een houten afdakje een enorm zware trom (bedoeg), van ± 6 voet lengte
en 4 voet diameter.
Op gezette tijden van den dag wordt hierop geslagen om de
geloovigen op te roepen tot het gebed. Eigenlijk behoorde deze
oproeping van den toren van de moskee door een speciaal
daarvoor bestemd persoon te geschieden, doch waarschijnlijk is
die gewoonte op Java niet nagevolgd, omdat aldaar de huizen
te veel door boomen zijn omringd, die het geluid opvangen,
en zoodoende beletten zouden, dat het tot de ooren der geloovigen doordringt.
Hiermede hebben we de moskee van binnen en van buiten
bekeken, en zullen haar nu verlaten om onze wandeling voort
te zetten.
Nauwelijks zijn we buiten gekomen of onze nieuwsgierigheid
wordt weer opgewekt door eenige gebouwtjes, die we in de
nabijheid der moskee waarnemen. Het zijn de zoogenaamde
pondoks (verblijfplaatsen) der santris, van hout en bamboe opgetrokken en met sirappen gedekt.
De ruimte inwendig is links en rechts verdeeld in een aantal aan elkaar grenzende hokjes, die elk ongeveer eene oppervlakte van 8 voet in het vierkant beslaan bij eene hoogte
van 10 voet. De vloer is van bamboe.
Één voet boven den vloer is aan den buitenwand een van
houten tralies voorziene opening aangebracht, die door houten
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luikjes kan gesloten worden. Vlak onder dit venster staat, op
een halve voet hoogte boven den vloer, een bamboezen tafeltje,
waaraan de leerling op den buik liggende zit te lezen of met
de beenen onder het lijf zit te schrijven.
Boven deze tafel heeft men in elke cel een bamboezen rek
gemaakt, dienende tot bergplaats van boeken, papier en dergelijke zaken.
Ander sieraad of ameublement treft men in de hokjes niet aan.
Al de cellen komen door middel van 3 à 4 voet hooge
deuren uit op een 10 voet breeden middengang met bamboezen vloer, welken middengang men aan weerskanten door eene
deur kan binnen komen.
De geheele vloer, van den gang zoowel als van al de cellen,
staat twee voet boven den grond, en is als het ware één groote
balé-balé.
Elke pondok bevat tien cellen, aan weerskanten van den
gang vijf. Elke cel dient tot verblijfplaats van 3 à 4 , ja
dikwijls van 10 santris, zoodat één pondok een honderdtal
leerlingen kan bevatten.
Oogenschijnlijk is het aantal personen, dat in ééne cel te
zamen woont, wel wat te groot. Ze zijn er evenwel alleen
maar in om voor eigen oefening te studeeren, en dan zelden
of ooit allen te gelijk. Om te slapen zoekt iedere santri zich
een luchtig plaatsje, hetzij in den gang, hetzij in den soerambi
(voorportaal van de moskee), hetzij in de moskee zelve.
Des avonds verzamelen de santris zich in den regel in den
middengang, die door een zeer primitieve hanglamp flauw verlicht wordt. Ze ontvangen dan lessen van hunnen onderwijzer
of brengen den tijd al koutende door.
Te Tegalsari heeft men vier pondoks, die dus gezamenlijk
ruimte voor 400 leerlingen zouden aanbieden.
Op zij van de pondoks treft men een aantal kleine loemboengs (rijst-schuren) aan, waarin de santris hunnen voorraad
padi bewaren. Vier of vijf santris bergen hunne padi in één
loemboeng. Zij houden er dan om beurten de wacht bij.
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Hiermede zijn de verblijfplaatsen der santris beschreven. Laat
ons nu een woord spreken over die personen zelve.
De santris of Javaansche studenten in de theologie, die aan
de pesantren van Tegalsari onderwijs ontvangen, komen op de
verschillendste leeftijden aldaar aan.
Men heeft er die 10 jaar, men heeft er die 30 jaar oud
zijn. Een bepaalde leeftijd is er niet voor gesteld.
Slechts weinigen blijven lang genoeg op de school om volkomen bekend te raken met de verschillende heilige boeken,
waaruit onderwijs wordt gegeven. De meesten, vooral de gehuwden, die hunne vrouwen hebben achtergelaten, gaan na
verloop van 1 à 2 jaar weder naar huis, om daar met hun
weinigje opgedane kennis te pronken, en, zoo het kan, er
nog wat mede te verdienen.
Anderen, die langen tijd met vrucht het onderwijs te Tegalsari hebbeu gevolgd, zien zich een eerbiedwaardigen rang
in de Javaansche maatschappij te verwerven, door te dingen
naar de betrekking van pangoeloe kjahi, of naïb, in welke
betrekking zij dan de vruchten van het vroeger door hen genoten onderricht kunnen plukken.
De leerlingen te Tegalsari, op dit oogenblik 252 in getal,
zijn uit de meest verschillende streken van West- en Midden-Java
afkomstig. Men heeft er uit Bantam, de Preanger-Regentschappen, Cheribon, Krawang, Djokjakarta, Kadoe, Bagelen, Soerakarta en uit Madioen zelve.
Uit de oostelijke residenties worden er geen leerlingen aangetroffen, omdat de pesantren van Soerabaija voor de jongelieden aldaar de //alma mater" is.
Het onderwijs te Tegalsari is in den volstreksten zin des
woords //geheel vrij", leder Mohammedaan kan het bijwonen.
Leeftijd, bekwaamheid, meer of mindere gegoedheid — niets
is voor den leerling verplichtend gesteld.
Komt hij te Tegalsari, zoo behoeft hij niets te weten, noch
vroeffer eenio- onderwijs genoten te hebben. Ontbreekt hem de
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kennis van lezen en schrijven, zoo kan hij ook die te Tegalsari opdoen.
Het eenige, waar de leerlingen bij het bezoeken der pesantren
op te letten hebben, is •— dat ze zelven hunne boeken meebrengen. Boeken toch worden niet door de school verstrekt.
Schoolgeld wordt te Tegalsari niet betaald. Het onderwijs
geschiedt geheel kosteloos. De santris betalen niets en behoeven
geen werk voor den Kjahi of voor de Goeroes te verrichten,
even min behoeven zij voor hen de sawahs te bewerken. »Enkelen doen het, maar dan is het eigen verkiezing, nimmer worden zij er toe gedwongen. De Kjahi, als oppermachtig gebieder in zijne dessa, laat zijne eigene sawahs door de bevolking
bewerken, en stelt tevens eenige dessalieden voor dat zelfde doel
ter beschikking van de goeroes. De hulp der santris kan dus
daarbij best gemist worden.
Cadeaux geven van de zijde der leerlingen is ook geen regel ;
enkelen, die het zeer goed kunnen missen, geven bij hun
vertrek een of ander geschenk aan de onderwijzers.
De groote hoop is echter arm en doet het niet.
De instelling is dan ook van dien aard, dat het geldelijk
voordeel geheel op den achtergrond treedt.
Het geven van onderwijs aldaar wordt als een verdienstelijk
werk tegenover Allah beschouwd, en moet dien ten gevolge
kosteloos geschieden. Het genieten van betaling, in welken
vorm dan ook, zou alle verdienste van het werk wegnemen.
De santris voorzien zelven in hun eigen onderhoud. Enkelen
bezitten daartoe de middelen, anderen moeten die middelen
zoeken. Dit geschiedt gewoonlijk op de volgende wijzen.
Is de tijd van rijstplanten aangebroken, zoo gaan velen naar
de naburige dessa's, en helpen tegen betaling van zeker loon in
geld (toekoe tand oer) de landbouwers in het bewerken hunner
sawahs.
Anderen nemen aan om een zeker sawahveld te bewerken en
te beplanten, mits hun met den aanstaanden oogst een zeker
aandeel in de productie gegeven wordt. Is de tijd daar, dan
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snijden zij de padi, en nemen hun aandeel mee naar huis
(madjeg), waar zij het in de hiervoren beschrevene loemboengs
opschuren.
Eene andere manier om aan den kost te komen is het verrichten van lijkdiensten.
Bij 't overlijden van een eenigzins gegoeden inlander worden
dikwijls 20 tot 100 santris geroepen om tot behoud der ziel
van den stervende of van den doode stukken uit den Koran
voor te lezen of dikirs te prevelen. Daarvoor krijgen zij eene
ruime geldelijke belooning en worden tevens op allerlei lekkernijen
onthaald.
Verder is het de gewoonte, dat op den 21 s t e n dag der vastenmaand de santris in verschillende troepjes op reis gaan om van
de geloovigen de pitra te ontvangen.
Ten laatste worden er eiken Donderdag avond in de moskee
maaltijden gegeven, waaraan elke santri en in 't algemeen elk
geloovige bezoeker kan deelnemen. De kosten voor deze maaltijden worden door den Kjahi uit de zakât bestreden.
Zoo als reeds te voren is medegedeeld, keeren de meeste
leerlingen, na een kort verblijf van 1 à 2 jaren in den kring
hunner familie terug, en vatten hun vroeger handwerk weer op.
Enkelen blijven 10 à 20 jaar te Tegalsari en worden dan,
zoo zij eenige voorspraak hebben, verkozen tot pangoeloe,
naïb of eenige andere geestelijke betrekking.
De Kjahi is in zijne dessa nagenoeg onbeperkt wereldlijk en
geestelijk opperhoofd. Hij is tegelijk bekel en pangoeloe.
Als geestelijk opperhoofd benoemt en ontslaat hij de ondergeschikte priesters naar willekeur, en heeft hij het recht zelf in
hunne functies te treden! Zoo kan hij bij ontstentenis van
den Imam of Châtib in het gebed voorgaan of de preek voorlezen, en bij absentie van de goeroes de jeugd onderwijs geven.
Ook kan hij bij afwezigheid van den Imam of Châtib de waarneming hunner functies aan de goeroes opdragen.
Als wereldlijk opperhoofd zorgt hij voor de belangen der
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dessa, voor de bewerking en bewatering der sawahs, voor
het onderhoud van wegen en voor de politie.
Moet er eenige reparatie plaats grijpen aan moskee of pondoks,
zoo roept hij de bevolking in heeredienst op. Moeten er voor
dat doel kalk, steenen of andere materialen worden aangekocht,
zoo begroot hij de kosten, en slaat die om over de geheele
dessa.
Is de tijd daar, dat de sawahs bewerkt moeten worden, zoo
deelt hij een gedeelte der bevolking in bij zijne velden, die
eene oppervlakte van 30 bouws beslaan, en stelt voor datzelfde
doel ook eenigé dessalieden ter beschikking van de goeroes,
die elk een aandeel van 4 bouws in de velden bezitten. De
lieden, die op deze wijze in heeredienst werken, krijgen geene
betaling, doch wel voeding.
In kwaliteit van geestelijk opperhoofd is de Kjahi verder nog
//amü" d. i. inner van de zakât. Hij krijgt hiervan niet, zooals
de Mohamedaansche wet voorschrijft, 1js gedeelte, doch neemt
er voor zich en zijne helpers zooveel af als hem goeddunkt.
De zakât wordt alleen geïnd van de padi, en wel na droging van het product.
Ze bedraagt 1ji0 gedeelte van het bruto produkt, en wordt
in natura voldaan.
De zakât wordt tot verschillende doeleinden gebezigd.
De Kjahi betaalt er het sedekah feest (ratib) mee, dat iederen Donderdag avond in de moskee wordt gegeven. De santris
en al degenen, die dan komen bidden, worden na afloop
dier godsdienstplechtigheid geregaleerd op rijst met allerlei
toespijs (dengdeng, sajoran, sambal enz).
Ongeveer 10 personen zitten in eenen kring en nemen hunne
portie uit een grooten schotel van gevlochten bamboe (ambengan) welke in hun midden staat, en met genoemde spijzen
gevuld is.
Verder krijgen de orang miskin (behoeftigen), de fakirs (armen) , de personen die buiten eigen toedoen in schulden zijn
geraakt, en de weezen, eene bedeeling uit de zakât.
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Sterft een santri zonder middelen waaruit, en erfgenamen
(ahliwarith) door wie de begrafeniskosten zouden kunnen betaald worden, zoo betaalt de Kjahi ze uit de zakât.
Aan bedelende santris (ibn sabïl), die van elders komen,
wordt mede een gedeelte gegeven.
Uit de geschiedenis hebben we reeds kunnen opmaken dat
de hoogste waardigheid te Tegalsari erfelijk is in het geslacht
van

KJAHI AGOENG.

Vroeger werden de kjahi's aangesteld door den Soesoehoenan,
na 1830 werden ze benoemd bij Gouvernements besluit.
Hetgeen wel eens beweerd wordt, dat de Kjahi van Tegalsari
noodzakelijk de bedevaart naar Mekka moet gedaan hebben,
is geheel onwaar. Ten minste tot nog toe heeft geen enkele
kjahi, die het bestuur over genoemde dessa gevoerd heeft, de
bedevaart ondernomen.
Evenmin de goeroes of onderwijzers. Deze zijn twee in getal.
Het zijn strikt genomen geen geestelijken, doch zij kunnen,
zooals we boven gezien hebben, door den Kjahi tot het waarnemen van geestelijke functien geroepen worden.
Ze worden door den Kjahi benoemd, en meestal gekozen uit
de oudste en knapste santris.
Geldelijke voordeelen zijn niet aan de betrekking van goeroe
verbonden.
Elke onderwijzer krijgt vier bouws sawahs van de dessa,
tot de bewerking waarvan de Kjahi meestal zijne hulp verleent
en een gedeelte der bevolking in heeredienst oproept,
Enkele santris helpen ook wel eens de sawahs der goeroes
bewerken. Dit is evenwel eigen verkiezing, er wordt daarop
volstrekt geen pressie uitgeoefend.
Schoolgelden worden niet betaald en het geven van cadeaux
is seen gewoonte. Dat het wel eens gebeurt, is natuurlijk, even
o'oed als bij ons op de Europesche scholen. Een goed bemiddelde leerling geeft nu en dan en meestal bij zijn vertrek dei!
onderwijzer een geschenk. Dit zijn evenwel slechts enkelen,
de meeste santris zijn arm.
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Evenals zoovele andere geestelijke betrekkingen wordt ook
die van goeroe beschouwd als een aan Allah welgevallige dienst,
waaarvoor men niet in dit leven, maar eerst hiernamaals belooning ontvangt.
Het onderwijs dat te Tegalsari gegeven wordt, kan gevoegelijk verdeeld worden in onderwijs voor eerstbeginuenden en
voor meergevorderden.
Tot het eerste kan men dan rekenen het leeren lezen en
voor sommigen het leeren schrijven van 't Arabisch en het
brengen van de leerlingen op een hoogte, waarop zij geschikt
zijn den onderwijzer in het voorlezen en uitleggen der Arabische
schriften, waaruit het meer gevorderd of hooger onderwijs bestaat, te kunnen volgen.
De twee goeroes bemoeien zich alleen met dit laatste. Het
onderwijzen der eerste beginselen laten zij over aan de kweekelingen , waartoe gewoonlijk eenige ontwikkelde santris worden
gekozen, die dan in de pondoks (nam. in den middengang) les
geven. De goeroes geven altijd onderwijs in den soerambi,
het voorportaal van de moskee, nooit in de pondoks.
Des morgens van 7 tot 12 ure en des middags van 1 — 4
ure is het onderwijs klassikaal (weton).
De onderwijzer neemt zeker handboek in de Arabische taal
met Arabische karakters geschreven, waarvan zijne toehoorders
mede ieder een exemplaar bezitten, en draagt den inhoud daarvan in' 't Javaansch voor op den bekenden zangerigen toon.
Opdat de leerlingen zooveel gemakkelijker den goeroe kunnen
volgen, zijn die handboeken meestal met dubbelen tekst gedrukt, met een Arabischen en met een Javaanschen tekst. De
laatste is dan tusschen de regels in geplaatst.
Gedurende de les spreekt de goeroe alleen. Indien de santris de eene of andere opheldering te vragen hebben, moeten
zij daarmede wachten tot de les is afgeloopen. Eene enkele uitzondering bestaat hierop. In de Arabische handboeken komt veelvuldig de uitdrukking voor: AM) &&& *^' ^J-*" ^5*^' d. w. z.
de Profeet (Mohammad) hem schenke Allah heil en zegen.
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Zoodra de onderwijzer deze woorden heeft voorgelezen, vallen
allen gezamenlijk in en herhalen ze.
Overigens bewaren de santris een diep stilzwijgen, en luisteren
slechts naar de voordracht van hunnen onderwijzer.
Het //allen tegelijk opzeggen", 't welk men gewoonlijk in de
langgars hoort, geschiedt alleen bij het lezen van den Koran,
nooit bij het voordragen van een ander Arabisch handboek.
Na de les lezen de santris het verhandelde in hunne pondoks
nog eens over, en leeren het zooveel mogelijk van buiten. Komt
hun de eene of andere moeielijkheid in den weg, zoo vragen
zij hulp van de kweekelingen of ook wel van de goeroes.
Dit nalezen te huis doen evenwel niet alle santris. Men
treft dit alleen aan bij de vlijtigên ; want het is eigen verkiezing, dwang bestaat er niet.
De leerlingen zijn niet evenals op onze scholen verplicht het
geleerde op den een of anderen tijd weer te geven. De goeroe
gaat iederen dag verder met zijne voordracht, zonder zich ooit
door het geven van responsies op de hoogte te stellen van het
profijt, dat de santris van zijne lessen gehad hebben. Zoo ook
bekommert hij er zich weinig om of de leerlingen al dan niet
o-eregeld zijne lessen bijwonen. Van daar dat men het verschijnsel aantreft, dat santris dagen en weken wegblijven, dan
weder enkele lessen bijwonen, om ze daarna weer geruimen tijd
niet te volgen.
Het onderwijs te Tegalsari is dus geheel vrij. Of deze vrijheid evenwel gunstigen invloed, heeft op de deugdelijkheid
van liet onderwijs, valt te betwijfelen.
Behalve het klassikaal onderwijs wordt er nog een soort
privaat onderricht (sorogan) gegeven.
Des avonds na vieren stellen de goeroes zich daartoe voor
eiken santri beschikbaar. Dan kan elke leerling, met welk boek
hij verkiest, bij den goeroe komen, om opheldering en uitleggingte vragen. Dan bepaalt elke santri afzonderlijk de keuze der
boeken, terwijl zulks des morgens door den goeroe geschiedt.
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" W o o r d e n l i j stj e.

Dit lijstje is in twee exemplaren aan de redactie toegezonden, het eene in Arabisch en het andere in Europeesch
letterschrift. Volgens eene aanteekening van den inzender is
het eerste met behulp van een inlandschen tolk uit opgaven
van Atjehsche kleinhandelaars zamengesteld , terwijl het tweede
eene transcriptie daarvan was, door een Atjeher te Pinang
vervaardigd. Bij nader inzien bleek echter dat de transcriptie
te Pinang gemaakt aanmerkelijk van het oorspronkelijke afweek
en dit, gevoegd bij het zeer geringe woordental, gaf aanleiding dat omtrent de wenschelijkheid eener uitgave eerst het
gevoelen van 's Genootschap's Corresponderend Lid Dr. H. N.
van der Tuuk gevraagd werd.
De Heer van der Tuuk antwoordde, dat het nuttig was deze
lijst in het Tijdschrift op de nemen, omdat daardoor hoogst
waarschijnlijk eene nadere bespreking van het onderwerp zou
worden uitgelokt, en deze raad wordt thans opgevolgd in de
hoop dat de daaraan vastgeknoopte verwachting spoedig moge
worden verwezenlijkt.
Red.
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begini
begitoe
siapa
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soi
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kapada
dengan
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belom
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ada
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tarima
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di moeka
di balakang

dongen
kaijim

soeda

doeloe

manen
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due
di nab
di likoet

na
djoek
tarimong

bilang
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koen

bitjara
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marik

panggil
makan
minoem
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djib

dengar
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lihat

^
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berdjalan
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breuti
toenggoe
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berdiri
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pigi
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tanj a
dapat
hilang

badoh
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taka, tataka
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tahif tih
badoh

liP

tanjong

^i

lake

f
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taprig

cJ-?-

tidoer
bangoen

tapijoeh

batamoeng

c'
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tjok

angkat
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toeroen
boeka
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masoek
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mau
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cSy
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tatoeroen
tapoloh

t-jy

katoeb

Ç you
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pariksa
menang
kalah
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sobat

sobat

soerat

soerat
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J
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roema
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moesoeh

moesoeh
*Jk»A.5>-

boeroeng
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menjahoet
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masak
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boeloeh

terong

mandi

manoek

boewang
tawar

late

garam

sera
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ongkoh

,
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poeki
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kosong

soeh
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perigi
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berapa banjak

padoem na
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batjoet
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sedjoek
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glap

djoelah

lebih

lebih

koerang

koerang

overtreffende trap

gajoe

pinggang

roewong

koetjing

ngijap
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kera

het passief
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ne — tegen een vriend
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ge — tegen oude lieden
vrouw tegen man

pasar

pakan
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soesoe
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anoi, ano

baroi sa
kahib, khib
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sedjoek
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njoek
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lëh
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sikroeng
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sebla
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MALAGASSISCH
EN

JAYAANSCH.

I n de October-vergaderingkwam een brief ter tafel vanden
Heer MAKUE-DE M A R I N (denzelfden van wien in de vergadering

van Maart t. v. een schrijven gelezen werd) ten geleide van eene
door hem samengestelde

Grammaire malgache. (1)

Toen ik

als Secretaris hierop antwoorden en voor het gezondene bedanken moest, wilde i k , om mij toch met eenige mate van
nauwkeurigheid

nit te drukken, dat werk wel eens inzien.

Te meer voelde i k mij daartoe, geneigd omdat deze spraakk u n s t , zoo als dan ook de volledige titel luidt, i s : fondée sur
les principes

de la grammaire javanaise, en de Schrijver zich

teekent Officier de l'Université, professeur libre de malay, javanais et malgache; een Fransch geleerde dus d i e , en zoo als
later blijken
oefent.

zal, verscheidene, talen van onzen Archipel be-

Die ook niet onbekend schijnt t e zijn m e t onze moe-

dertaal,

daar h i j , aan het slot van zijn brief, gewaagt van

J A N D E M A R K E , den dichter van BATAVIA , wien hij gelukkig

prijst
(1)

om de koningin van het Oosten uit eigen aanschouGrammaire malgache, fondée sur les principes de la grammaire javanaise,

saivie d'exercises et d'un recueil de cent et un proverbes, par Marre-de Mari».
Paris.

Maisonneuve et Cie. 1876. 8°.
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wing gekend te hebben. Getuigt dit noodwendig van omvangrijke taaistudie: nog meer bewijs hiervan geeft een werk, dat
de Schrijver ons toezegt, en hetwelk ten titel zal voeren : Jardin
des racines océaniennes, waarin ongeveer zeven honderd stamwoorden uit het Malagassisch zullen worden vergeleken met de
overeenkomstige wortels in het Maleisch, Javaansch, Sundaneesch, Battaasch, Dajaksch , Makassaarsch , Boegineesch , Tagaalsch enz. Wanneer men nu in het oog houdt dat, gelijk
van elders bekend is, de Malagassische taaltak overeenkomt met
de Maleisch-Polynesische talen ; dat ten minste twee van
deze laatste geacht mogen worden tal van beoefenaars te
tellen onder de lezers van dit Tijdschrift: dan zal men de
• poging niet te vermetel vinden, dat ik , zonder de taal van
Madagascar te verstaan, nochtans enkele punten in het licht
stel, waarin zij, volgens den Heer MAUKE-DE MARIN het
Javaansch en het Maleisch zou naderen ; ook om te kunnen
nagaan in hoeverre de Schrijver recht had zijne spraakkunst
te noemen : gegrond op de beginselen van het Javaansch.
Met dit doel zijn boekje doorbladerende, stip ik daaruit het
volgende aan.
Den verbalen vorm geeft men in het Malg. aan de woorden door een der voorvoegsels :
mi, man, maß , man, mam,
ten aanzien waarvan ik opmerk dat de neusklank n wordt te1 r
1 uggegeven door ng en fi door cjn, wat voor het IVansch overeenkomt met ons nj. Gemakshalve zullen dan ook verder deze
'' Wee samenstellingen gebruikt worden, waarvan vooral de eerste
een voor ons oog zeer gemeenzame vorm is. Deze voorvoegsels
^u nemen, even als in het Javaansch en Maleisch, de harde
1
Hiedeklinkers in zich op en plaatsen zich vóór de zachte, ofÎ sehoon, voor het overige, de werkwoordvorming geheel naar
laatstgenoemde taal schijnt te geschieden.
Rangschikt men in eerstgenoemde taak de neusletters onder
'h Pander; stellende links de overeenkomstige medeklinkers, die
^eu neusklank vóór zich nemen, en rechts die, welke voor
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den neusklank plaats maken, dan verkrijgt men het volgend8
tabelletje :
op

la

ga

ng

ja
—
—

za
da
ba

nj
n
m

ka
sa

ra
—

ha
—

ta
pa

—
fa

—
va

Het is vreemd dat, terwijl de Schrijver op bl. 7 d e > een harden verhemelte-medeklinker noemt, die dus rechts zou moeten staan, hij op hl. 18 van die ja een zachten medeklinker
maakt, omdat de uitspraak iz (ik vermoed dus gelijk « ) zou
wezen en hij haar hij gevolg niet in den neusklank doet opgaan.
Men meene echter niet dat hier eene zoo uitvoerige verwijzing naar het Jav. gegeven wordt: de overeenkomst met die
taal en het Maleisch wordt slechts in eene korte noot aangeduid, hier zoowel als elders. Er komen nu eenige voorbeelden, die men inderdaad in het Maleisch niet anders zou
vormen; waarom het dan ook vreemd is dat de S. niet meer
uitdrukkelijk ook van die taal gewaagt:
kaboka, slag, mengaboka, slaan;
kabona, los, mangabona, loslaten;
gaboka, hoop, manggaboka, opstapelen;
geka, dwang, manggeka, dwingen;
ala, weg, mangala, wegnemen;
harato, net, mangarato, visschen;
janona, arrest, manjjanona, arresteeren;
jobona, keus, manjjobona, kiezen;
men zal de ;' in deze woorden, naar ik meen, kunnen teruggeven met de « , en de vorm jn met de o» , evenzoo ook
met de overeenkomstige letters van het Maleische alphabet.
Meer voorbeelden zijn:
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tadi, touw, manadi, touw maken ;
dabokoka , val, mandabokoka, vallen ;
faditra, betoovering, mamaditra, betoovereu ;
vaki, gekloofd, mamaki, klooven;
bobana, laster, mamobana, lasteren.
De gebiedende wijs wordt gevormd door het achtervoegsel
a, dat ia of oa wordt, al naar den uitgang van het woord,
waarachter 't wordt geplaatst. Voorbeelden: mifidi, keus, mifidia, kies; mitia, beminnen, mitiava, bemin; miharo, zich
bemoeien met, miharoa, bemoei u met.
Voor de uitdrukking van het causatief bezigt het Malg.
het tusschenvoegsel amp, en komt dus hier geen verwijzing
naar het Jav. te pas; voor den wederkeerigen vorm dient if:
mamango, slaan, mifamango, elkaar slaan, dat overeenkomst
toont met den Javaanschen reciproquen vorm: "^HVl^tH"^/!
eikaar om de ooren slaan; zoo ook in voor den passieven
vorm, dat, gelijk ook opgemerkt wordt, aan den vorm van
het oud-passief in het Jav. beantwoordt : tapaka, brok, tinapaka, verbrokkeld; eindelijk heeft men een tusschenvoegsel
om, dat gezegd wordt in het Jav. zijn aequivalent te vinden,
en waarmede ik vermoed dat dan het toestandswoord bedoeld
zal zijn: hehi, lach, homehi, lachen. Vgk. < " ^ en <"$IE0IM^
Ook heeft men de herhaling van het grondwoord, die zou
uitdrukken: bij zelfstandige naamwoorden het denkbeeld van
herhaling, maar meestal slechts welluidendheidshalve zou gebruikt worden; bij werkwoorden een hoogeren graad zou beteekenen van wat het grondwoord aangeeft, en bij bijvoegeHjke naamwoorden eenen minderen.
Een vorm, uit het Jav. bekend, het substantief denominatief met het aanhechtsel «-/"«^N ZOU ook in het Malg. zijne
overeenkomstige samenstelling hebben in het voorvoegsel f of
f eng en het achtervoegsel ana, en zoo zou dan van miasa,
Werken, fiasana gevormd zijn, dat gereedschap zou beteekenen. Ook hier is, hetgeen over de eigenlijke beteekenis van
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den vorm gezegd wordt, zeer onvolledig en heeft de verwijzing naar liet Jav. geene andere waarde dan die van eene opmerking. Dit is evenzoo het geval met de verklaring dat
het voorvoegsel ha en het achtervoegsel ana zouden vormen
het zuiver passief van 't transitief werkwoord in het Javaansch.
Gelijk men in die taal van de benamingen der vier hoofdwindstreken werkwoorden kan maken, om uit te drukken dat
iets of iemand, die richting uitgaat, bv.. « n « " « * voor westwaarts aanhouden: zoo ook kan van andrefana, west, gemaakt
worden mangandrefana, met de zoo even vermelde beteekems.
Aan een werkwoord geeft de verdubbeling van het grondwoord de beteekenis van een frequentatief;

zoo heeft mitoto-

toto, trappelen, van toto, overeenkomst met het Jav. "»fy™
(«jnryw

Doch ook hier heeft de S. met eene oppervlakkige ver-

wijzing volstaan.
Dezelfde beteekenis die ™"dJI in het Jav. en »<**« in het
Maleisen heeft, bezit efa; eindelijk vindt men het redewoord
, , „ K terug in aza.
Tot weinig meer dan het hier opgesomde bepaalt zich wat
het //fondée sur les principes de la grammaire javanaise" wettigen kan. Voor het overige is déze spraakkunst op de gewone leest van die der Europeesche talen geschoeid, waarin
de verschillende rededeelen in de gewone volgorde na elkaar
behandeld worden.
Wat de overeenkomst van den Malagassischen taaltak met
de talen van het Maleisch-Polynesische gebied betreft : men
zou hier meer verwachten tot bevestiging en verklaring van
dit verschijnsel. Voor zoo ver deze verwantschap zich uitspreekt in min of meer treffende gelijkheid, van woorden,
die eene zelfde zaak,of begrip of modaliteit beteekenen, vindt
men eenige voorbeelden in het volgende. Het partikel Ba
voor eigennamen van adellijken, b. v. Eadama, zou beteekenen: bloed = •"< waarvan T7<to«^* En zoo doet men den
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naam van gewone lieden voorafgaan door I , I Boba, dat het
Jav. »S zou zijn.

De telwoorden zijn in beide talen:

Mal

81 sa
% roa
3 telo
4

5

6

Jav. [volgens den Heer

MAB.EE]

sa
ro

telo
pat (dat meer gelijkheid
heeft dan men meenen zou, omdat efatra op
eene stomme lettergreep uitgaat)
dimi
lima (d en l worden
vaak verwisseld)
enima
n e m 0f n e n e m

efatra

7

fito

pito (voor^) en ƒ hetzelfde

als voor d en l)
8
9

valo
sioi

volo

sanga
10 folo
sa-poloh.
Maar dan begeeft het Jav. ons, want van 11 tot 19 en
van 21 tot 29 telt de bewoner van Madagascar: 1 boven de
10, 2 boven de 10 enz. 1 boven de 20, 2 boven de 20
enz. wat weer doet denken aan de wijze van tellen in het
Engganeesch waar 7 heet : 5 + 2 ; 8 uitgedrukt wordt met
4 + 4 en 9 met 5 + 4. (i) In de benamingen der tienvouden is weer veel overeenkomst met de samenstellingen met
«J«fO 1000 is arivo=: L - ^ g De breuken worden gevormd
door een voorvoegsel /aha, of "mpaha dat het Javaansche
" • " en het Maleische / z o u zijn; bv. 2/3 is roa'mpaha telo
= , n i , ö a r i ï ï f = clx}^ ,ù. Duidelijk is de S. hier niet,
en schijnt hij te meenen dat ook voor ranggetallen "-*i
gebruikt wordt. Althans van *»'& wordt daar niet gesproken. In de gewone taal is tena = «"«--»? in gebruik.
Vormen van het persoonlijke voornaamwoord zijn in den
(I) Vgk. Notulen van het Bat. Gen. dl. XIV bl. 37.
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eersten

persoon: a/w, zaho,

izaho,

en «^ teruggevonden

wordt, zonder

komst

is.

te bespeuren

vnw. Ui, Hoi, ini.

Meer

ho,

ahi waarin »""^

dat er verdere overeen-

vindt

men die bij de aanw.

H e t bezittelijk raw. schijnt uitgedrukt

te kunnen worden door ^

achter het zelfst. nw. Zoo vindt

men zanak-anak-koe voor : mijn kinderen.

Zeer karakteristiek

is ook hier weer de tweeërlei vorm voor den eersten persoon
meervoud, al naar mate men den persoon, tot wien men spreekt,
mede in- of buitensluit :
overeenkomstigen zijn
meene

^ ^

Het

c

isika

^

en ^\S

en zahay

waarvan de Malg.

of izahay.

H e t alge-

vindt men bijna gelijkluidend in ano terug.

is duidelijk

dat voor

zoo veel mij betreft, althans,

wat hiervoren over het Malagassisch gezegd i s , geheel en al op
dés Schrijvers
in

gezag rust.

I k kan dus ook niet beoordeelen

hoeverre hij gerechtigd i s , in zijne opdracht aan den eer-

sten

Minister der Koningin van Madagascar, te beweren dat

deze spraakkunst

de eerste zou zijn, in.Europa uitgegeven.

Doch ik meen deze uitspraak t e moeten betwijfelen, omdat
in ditzelfde

Tijdschrift,

aankondiging
//Malagasy
heb,

in 1 8 6 5 , de Heer STUART (1) eene

plaatste van //Outlines

language"

door

den Heer

of a grammar of the
V A N DER TUUK.

Ik

dit is zoo, het boek niet gevonden en sprak de Heer

STUART toen ook'als van een werk, dat verschijnen zou, en
dat hij trouwens alleen leende uit een overdruk van de eerste
bladzijden
Soc.

der spraakkunst uit de Transactions van de E . A.

H e t is dus niet onmogelijk dat die uitgave niet voort-

gezet zou zijn, maar het is bevreemdend dat dit veld sedert
1839 geheel braak zou gelegen hebben. I n dat jaar toch kwam
het tweede deel der Kawi-Sprache van W I L H . V O N HUMBOLDT

uit, en vindt men daarin genoemd een woordenboek van C H A PELIER,

een

van

J E F F R E U S en een van BARTHÉLEMI H U E T .

alle drie door V O N HUMBOLDT in hs. gebruikt.

Er moeten

daarin stellig grammaticale inleidingen geweest zijn.

Boven-

(1) Tijdschrift vau het Bat. Gen. dl. XV, bl. 286 en dl. XVI, bl. 189.
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dien spreekt Y O N HUMBOLDT van eene spraakkunst, die hem
de weduwe

van den zendeling JEFFIIEIJS in hs. toegezonden

en waarvan

hij

een afschrift

genomen had.

Eindelijk zelfs

vermeldt hij eene gedrukte spraakkunst, door CHAPELIE* samengesteld

en

times van 1827.

door LESSON uitgegeven in de Annales MariIs het aannemelijk dat gedurende bijna vijf-

tig jaar mets meer over de spraakkunst van deze taal in het
licht zou zijn verschenen?

De Heer V A N DEE TÜUK zal hier-

over wel meer kunnen mededeelen.
J. MEINSMA.
Batavia,

3 December 1876.

AANTEEKENINGEN
BETREIBENDE

DE LANDSCHAPPEN VI KOTTA PANGKALLAH EN XII KOTTA KAMPAR,
DOOR
O-. E T J R U

V A N

BEEST

HOLLE.

Met eene kaart.

I. Grenzen, terreingesteldheid, bergen, rivieren,
enz.
a. PANGKALLAN.

In het noordoosten van de afdeeling Limapoeloeh Kotta
der residentie Padangsche Bovenlanden en daarvan gescheiden
door eene breede heuvelreeks van aanzienlijke hoogte, ligt het
landschap Pangkallan, dat ter onderscheiding van anderestreken van dien zelfden naam, welke meer oostwaarts m het
stroomgebied der Kampar Kiri gelegen zijn, meestal Pangkallan Kotta Baharoe of ook wel VI Kotta Pangkallan genoemd wordt.
In het zuiden begrensd door de districten Sarüamah en
Moengkar, in het westen door Mahi en Kapoer nan Sambilan in het noorden door de XII Kotta Kampar en m het
oosten door het zooeven bedoelde landschap in het stroomgebied der Kampar Kiri, vormt het volgens de bestaande kaarten een' onregelmatiger! vierhoek, welks langste zijden zich
van zuid naar noord uitstrekken en die door de evennachtsliin in twee ongeveer gelijke deelen gesplitst wordt.
H Is er echter verre van af, dat de grenzen van dit land-
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schap zoo naauwkeurig bepaald zouden wezen, als men geneigd zou zijn uit de bestaande kaarten op te maken.
Wel weten de inwoners op de voetpaden, die naar de omliggende streken voeren, een punt aan te wijzen, waar hun
grondgebied eindigt en dat van hunne naburen begint, maar
die grenspunten hebben eigenlijk meer betrekking op de verantwoordelijkheid voor den toestand van den weg dan wel op
politieke indeeling.
De behoefte aan eene juistere afbakening der grenzen heeft
zich dan ook zeker nog niet doen gevoelen, daar de dun gezaaide bevolking zich uitsluitend aan de oevers van de Batang Aijer Mahi en hare zij-rivieren gevestigd heeft en in
de onmiddelijke nabijheid harer kampongs zoo grooten overvloed van bebouwbare gronden beschikbaar heeft, dat het tot
nog toe zeker overbodig is geweest te beslissen, of de meer
verwijderde woeste en hoogst zelden bezochte streken al dan
niet tot haar gebied behooren.
Wanneer men uit het zuiden komende de laatste heuvelreeks overtrekt, die beschouwd kan worden aan deze zijde de
grens uit te maken, dan overziet men van uit het hoogste
punt van den weg het geheele landschap en dan blijkt met
een oogopslag, dat het algemeene karakter van het terrein
zeer heuvelachtig is.
Slechts enkele, en op eene uitzondering na, kleine gedeelten van deze streek verdienen den naam van vlakten, 't Zijn
deze plaatsen, die men tot den aanleg der meeste kampongs
heeft uitgekozen. Die vlakten zijn zandig en worden niet zelden geheel overstroomd door de bandjirs van de rivieren aan
wier oevers zij gelegen zijn. Dit is voornamelijk het geval
met die van de hoofdnegorij Kotta-Baharoe, waar het water
van de Batang Aijer Mahi dikwijls tot boven den vloer van
de op palen gebouwde huizen klimt, ja soms zelfs het dak
daarvan bereikt en dan dus niet weinig overlast veroorzaakt.
Deze vlakte, aan den zuidelijken oever der rivier gelegen,
heeft de niet onbelangrijke uitgestrektheid van 10 à 12 •
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palen en is dan ook verreweg de grootste van het geheele
landschap.
De geheele streek is aan de zuidelijke en westelijke grenzen het hoogst en verheft zich aldaar tot een gebergte waarvan — in de volgorde van ongeveer Z. O., N. W.—• de Boekit Besaar, de B. Tabolij, de B. Api, de B. Sangoel, de B.
Batoe Kampoh, de B. Koemanjan en de B. Gadis de voornaamste toppen zijn.
Een weinig noordelijk van de B. Tabolij ligt nog een kleine
geïsoleerde rug, die zich Oost West uitstrekt en waarvan de
beide uiteinden, die eenigzins oploopen, de namen dragen van
B. Sitjawan (oostelijk) en B. Sialang (westelijk).
Onder de bovengenoemde toppen zijn de B. Koemanjan en
de B. Sangoel de hoogste. Eene globale meting met den
sextant gaf voor den eerste eene hoogte boven de zee van
1540 en voor den tweede eene van 1330 meters. De overigen kunnen op eene absolute hoogte van tusschen 800 en
1100 meters geschat worden.
In het noordoostelijk gedeelte is nog een heuveltop met
name B. Sipopai gelegen, die nog afzonderlijke vermelding
verdient. Zijne hoogte zal echter niet meer dan 600 à 700
meters bedragen.
Overigens bereiken de vele heuvels van het zeer geaccidenteerde terrein zelden grooter hoogte dan die van ± 100 meters boven den loop der voornaamste rivieren of van 150 à 250
boven de zee.
De normale helling van het landschap is, 't geen ook uit
den loop der rivieren blijkt, van het zuidwesten naar het
noordoosten
Het land is doorsneden van beekjes en bergstroomen, die
zich, behoudens eene enkele uitzondering, alle in de Batang
Aijer Mahi ontlasten.
Deze rivier ontspringt in de nabijheid van Baroe-Goenoeng
(Poeardatar), doorloopt het keteldal van het landschap Mahi,
neemt daar een aantal kleine beekjes op en treedt dan door
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eene opening in den hoogen en steilen bergwand van dat dal
tot binnen het grondgebied van Pangkallan.
Op deze hoogte begint zij bevaarbaar te worden, maar heeft
nog een zeer sterk verval en daardoor op vele plaatsen ondiepe stroomversnellingen, die alleen het gebruik van vlotten
of dat van kleine en zeer platboomde sampans toelaten.
Op haren loop van af de negorij Goenoeng-Malintang tot
Kotta-Baharoe neemt zij slechts twee beekjes van weinig beteekenis op, maar bij de laatstgenoemde plaats vereenigt zij
zich met de Batang Aijer Boeloe Kassoh en de B. A. Malagiri,
waarvan vooral de laatste haar eene niet onaanzienlijke hoeveelheid water toevoert.
Van hier tot aan hare uitmonding (//Moeara Main") in de
Batang Aijer Kampar (Kampar Kanan) neemt zij nog een aantal kleine beekjes op, die echter hare watermassa slechts onmerkbaar vermeerderen.
Haar loop, die van af het landschap Mahi tot Kotta-Baharoe Oost-Zuid-Oostelijk is, wendt zich na het passeren van
deze plaats naar het jNfoord-JMoord-Oosten. Op vele plaatsen,
vooral in haren benedenloop, vormt ze echter sterke kronkelingen.
Hare breedte overtreft nergens 80 meters; gemiddeld bedraagt ze boven Kotta-Baharoe 35 à 40 en beneden deze negorij 45 â 50 meters.
Niet zelden verdeelt zij zich in twee en meer armen (alahan), die op eenigen afstand benedenwaarts weer te zamen komen en zoodoende eilandjes vormen, die meestal niet veel
meer dan met struikgewas en glaga-riet begroeide grindbanken
zijn en dan ook bij hoogen waterstand overstroomd worden.
Alleen Poelaoe Eau tang, een weinig beneden de negorij Tandjong-Balik gelegen, maakt hierop eene uitzondering en bestaat uit een met zwaar bosch begroeiden heuvel van 12 à 15
meters boven het watervlak der rivier. Dit eilandje is dan
ook gedeeltelijk in kuituur gebragt.
De rivier levert, door de verscheidenheid van het terrein
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äat ze doorloopt, eene groote afwisseling van gezigten op.
Hier woelend en schuimend door naauwe kloven in liet gebergte over een bed van rotsen bruischend, daar weder zacht
m tonder geraisch langs lage en vriendelijke oevers en langs
bevallig gelegene kampongs stroomend; nu eens met eene
aeer zigtbare helling en sterk kabbelend over eene ondiepe
grindbank schietend, dan weder zich met kracht een doortogt
banend tusschen de groote rotsblokken, die op sommige
plaatsen haren loop trachten te versperren; elders, voornamelijk aan den voet van glooijende heuvels, zoogenaamde loeboe's vormende, die bij volkomen effen waterspiegel ter na&uwernood eenigen stroom laten waarnemen ; afwisselend woest en
weedzaam, bulderend en kalm, voert zij haar helder en
koel water tusschen haar veelal met weelderig geboomte begroeide oevers de Kampar rivier te gemoet.
' Haar voornaamste zijtak is de Batang Aijer Malagiri, die
in het zuiden op den Boekit Besaâr ontspringende en de negorij Menggilang voorbij stroomende, digt bij Kotta-Baharoe
de B. A. Sesamo in zich opneemt, welke uit het zuidwesten
komende, hare bronnen op den Boekit Batoe Kampoh heeften
aan den voet van den B. Sialang de negorij Kotta-Alam passeert.
De Malagiri is voor zeer kleine sampans en bij niet lagen
waterstand bevaarbaar tot aan de negorij Menggilang. De
Sesamo biedt dat voordeel niet aan.
De eenige zijtak die overigens nog eene afzonderlijke
vermelding verdient, is de B. A. Boeloe-Kassoh, die op den
Boekit Gadis ontspringt en alleen bij hare uitmonding in de
Mahi tusschen de kampongs Boeloe-Kassoh en Lakoh-Gedang
otta-Baharoe) eenigzins bevaarbaar heeten mag.
Behalve de Mahi met hare affluenten, worden in het noordelijk gedeelte van het landschap Pangkalku nog enkele aanzienlijke beken aangetroffen, zooals de Aijer Goelama en de
Aijer Pamanissan, die zich beide in de Kampar rivier uitstorten, de eerste bij Tandjong-Alij en de laatste bij GoenoengBoengsoe.
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b.

XII

KOTÏA KAMPAR.

De zoo even beschrevene Mahi rivier afvarende, passeert men
ongeveer een halven paal voorbij de negorij Tandjoeng-Paoe
een punt, waar, naar het beweren der inlanders, het grondgebied van Pangkallan eindigt en dat van Kampar een aanvang neemt.
Onder den naam van Kampar schijnt eene vrij uitgebreide
landstreek te worden verstaan, die zich uitstrekt over de geheele lengte van de beide oevers der niet onaanzienlijke rivier, welke in haren bovenloop den naam van Kampar Kanan en na hare opneming van de Kampar Kiri, dien van Kampar Besaar draagt, onder welken naam zij bij Poeloe-Lawan aan
de Oostkust in zee valt.
Moge die collectieve benaming en nog sterker die van //het
Kijk van Kampar," zooals deze landstreek in oude documenten genoemd wordt, er al op wijzen dat die heele streek in
vroeger tijden een politiek geheel vormde, 't is zeker, dat zij
nu in een aantal onderling volkomen onafhankelijke deelen
gesplitst is, die ook geen gemeenschappelijk hoofd erkennen.
Het gedeelte waarover hier gehandeld zal worden, is officieel bekend onder den naam van Doewablas Kotta Kampar
(het telt tegenwoordig echter dertien negorijen, waarover hieronder nader) en vormt als zoodanig een geheel.
Ten zuiden wordt het begrensd door Pangkallan Kotta Baharoe en Kapoer nan Sambilan, terwijl het in het westen
door de VI Kotta Gloegoer, in het noorden door het landschap
Tapoeng en in het oosten door de V Kotta wordt ingesloten,
welke laatstgenoemde drie landschappen vroeger alle tot het
'/Rijk van Kampar" gerekend werden.
Omtrent de grenslijnen van dit landschap kan volkomen
hetzelfde gezegd worden, als 't geen hierboven omtrent die
van Pangkallan vermeld werd. Slechts enkele punten daarvan op de communicatie-wegen met de omliggende streken
zijn bepaald.
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De loop der lijnen, die deze punten behooren te vereenigen,
is nog nimmer vastgesteld.
Het bewoonde gedeelte van het landschap bepaalt zich tot
eene smalle strook land aan de beide oevers der Kampar Kanan, aan welke zonder eenige uitzondering alle kampongs der
XII Kottas gelegen zijn.
Dat bewoonde gedeelte is bijna overal vlak en zelden meer
dan twee à drie meters boven het gewone water-oppervlak
der rivier verheven. Het heeft echter op den noorder oever
geen grooter breedte dan 1200 meters—meestal veel m i n d e r en ontmoet op dien afstand van de rivier den voet van den Boekit Soeligi, die zich in zijn hoogst en top tot circa 900 meters boven de zee verheft en die in zuid-oostelijke rigting
een bergrug afzendt, welke te niet loopt in het heuvelachtige terrein, dat het noord-oostelijk gedeelte van dit landschap vormt en beschouwd moet worden als de voortzetting
van den heuvel-chaos van Pangkalku.
De zuidelijke oevervlakte neemt eerst een aanvang bij Tandjoeng-Alij en strekt zich van daar uit tot de negorij Moeara-Takoes, waar de zandsteenheuvels weer de rivier naderen.
Bij Batoe-Bersoerat bereikt die vlakte hare grootste breedte :
die hier wel op 3000 à 4000 meters geschat kan worden.
Voorbij Moeara-Takoes wordt de vlakte van den zuider oever
nog dikwijls afgebroken door de heuvelruggen, die daar de
overhand hebben, en westelijk van de uitwateriug van de
Kapoer nan Gedang blijft er van die zuidelijke oevervlakte
slechts hier en daar een klein stukje over, terwijl de vrij hooge
heuvelrug, die aldaar de XII Kotta's van Kapoer nan Sambilan scheidt, zich met zijne takken en uitloopers meest overal tot aan den oever der rivier uitstrekt.
De hoogste toppen van dien heuvelrug zullen op 700 à 800
meters absolute hoogte kunnen worden geschat.
Bezoekt men deze streek van uit het district Kapoer nan
Sambilan en volgt men het voetpad, dat van Moeara-Paiti
naar de negorij Tandjoeng voert, dan bereikt men op de
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naar de Kampar rivier afloopende steile hellingen van den zooeven bedoelden heuvelrug en op ruim een paal afstand van
de laatstgenoemde negorij eene opene plaats, van waar uit
men oostwaarts een verrukkelijk vergezigt heeft over het
grootste deel van de XII Kotta's.
Dit gedeelte doet zich dan voor als een breed dal, dat
zich aan weerszijden slechts langzaam en glooijend verheft, in
het midden waarvan de Kampar Kanan zich kronkelt met
honderden bogten en wendingenDeze rivier heeft hare bronnen op de oostelijke hellingen
van den Boekit Gedang in de landschappen Mopat Toenggal
en VI Kotta Œoegoer. In laatstgenoemd landschap begint
zij bevaarbaar te worden voor vlotten (rakit).
Eerst in de nabijheid van de westelijkste negorij der XII
Kotta met name Siberoewang wordt zij dit voor platboomde
kleine sampans.
Tusschen de negorijen Tabing en Tandjoeng neemt zij op
haren regter-oever eene niet onaanzienlijke zij-rivier op, met
name Batang Aijer Kapoer nan Gedang, welke op denzelfden
bergketen als zij, maar iets zuidelijker, in het district Kapoer
nan Sambilan ontspringt.
Beneden deze zamenvloeijing is zij zoo in breedte als in
diepte merkbaar toegenomen.
Behalve een aantal kleinere beekjes, die zich aan weerszijden in haar uitstorten, neemt zij nu verder nog een paar
zij-riviertjes op, waarvan de Aijer Takoes, die van den Boekit
Soeligi afkomt, op den linker, benevens de boven reeds vermelde Aijer Pamanissan en Aijer Goelama uit het Pangkalansche op den regter-oever, de voornaamste zijn.
Uit hetgeen hiervoren vermeld werd omtrent de gesteldheid van het terrein dat deze rivier doorloopt, is reeds op
te maken, dat haar karakter aanmerkelijk van dat der eerstbeschrevene Mahi rivier verschillen moet. Slechts op enkele
plaatsen wordt hare bedding door hooge oevers en rotswanden ingesloten.
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Zij onderscheidt zich verder van de Mahi door hare langere bogten (rantaoe), door hare veelvuldige oeverbanken,
door hare grootere breedte, die van 60 tot 120 meters bedraagt, en eindelijk door haar minder helder water.
Met dat al biedt zij op verscheidene punten van haren loop
ook de meest schilderachtige gezigten op de aan hare oevers
gelegene kampongs aan.
Hare watermassa bedraagt gemiddeld het dubbele van die
der Mahi, en terwijl zij bij een betrekkelijk even groot verval eene meer gelijkmatig hellende bedding heeft, is hare
stroomsnelheid ook gemiddeld grooter.
(Men vergelijke hier de hoogte-opgaven van bijlage A met
de bijgevoegde kaart.)
Slechts eene plaats in haren loop door het grondgebied
der XII Kotta's is gevaarlijk voor de passerende vaartuigen.
Dit is de beruchte zoogenaamde //bating gedang" (bating^
stroomversnelling), die een vierhonderdtal mâtiara benedenstrooms gelegen is van de uitmonding der Mahi-rivier.
Het gevaar wordt veroorzaakt door den geweldigen stroom
en het plotseling verval waarmede het water tusschen en over
de kolossale rotsblokken heenstort, die aldaar in de bedding
verspreid liggen en het vaarwater bijna geheel versperren.
Overigens vindt men hier en daar nog eenige schietstroomen over ondiepe grindbanken, maar deze zijn, hoewel lastig
voor naar boven varende praauwen, echter niet gevaarlijk.
Nabij de negorijen Goenoeng-Malelo en Siberoewang bevinden zich niet ver van de oevers twee moerassen, bij de
inlanders //danaoe" geheeten, die echter slechts geringe oppervlakte en weinig diepte hebben en van welke het eene, aan
de overzijde van de kampoug Moeara-Soebaling (negorij Goenoeng-Malelo), zonder veel moeite droog te leggen zou wezen.
Een weinig verder benedenwaarts ligt op den linkeroever de kampong Kotta van dezelfde negorij, waar tegenover
men de zoogenaamde Alahan Kampar mati vindt.
Deze alahan vormde vroeger de eigenlijke rivierbedding,
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maar daar zij zich door haren bogt nog al ver van de zooeven genoemde kampong verwijderde, heeft men daar een veertigtal jaren geleden eëne geul gegraven, die de bestaande
tandjoeng afsneed en zooveel nader bij de kampong lag.
De rivier zelve heeft die geul verder verbreed en tot hare
eigenlijke bedding gevormd, terwijl haar vroegere loop thans
bijna geheel verzand is.
II.

Negorijen, k a m p o n g s , bandjars en huizen.
a. PANGKALLAN.

Dit landschap, zooals boven vermeld werd, ook YI Kotta
Pangkallan genoemd, telt zes negorijen, die te zamen weder
verdeeld zijn in 21 kampongs.
De voornaamste negorij, Kotta-Baharoe aan de Mahi-rivier,
gelegen ter plaatse waar deze de Aijer Malagiri en de Aijer
Boeloekassoh opneemt, bestaat uit de vijf volgende kampongs,
namelijk: Boeloe-Kassoh, Lakoh-Gedang, Oelak-Pantij en Tiga-Balij in West-Oostelijke volgorde aan den zuider oever en
Kotta-Pandjang aan den noorder oever der rivier gelegen. Het
zielental dezer negorij bedraagt volgens de resultaten der verrigte opname 1279 inwoners (voor meerdere details omtrent
de,bevolkingstatistiek wordt verwezen naar bijlage B.)
In bevolkingsterkte volgt op deze de negorij GoenoengMalintang, op ongeveer 9 palen westwaarts van Kotta Baharoe gelegen en bestaande uit de kampongs Kotta-Lama en
Kotta-Toewa op den linker, benevens Kotta-Masigit en Bantjah-Loempoer op den regter oever der Mahi-rivier.
Zij telt 806 zielen.
De negorij Kotta-Alam. met 714 zielen heeft vier kampongs, met name Kotta-Toewa, Kotta-Eanah, Kotta-Alam en
Kotta di Boekit, die in de aangegeven volgorde van zuid
naar noord aan het voetpad gelegen zijn, dat Pajakoemboeh
met Kotta-Baharoe verbindt.
De Aijer Sesamo met hare spruitjes voorziet deze kampongs
van overvloedig helder water.
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De negorij Tandjoeng-Balik, de vierde in zielental, heeft
416 inwoners in drie kampongs, welke noord-oostwaarts van
Kotta-Baharoe gelegen zijn aan eene sterke en dubbele kronkeling der B. A. Mahi, waaraan de negorij haren naam ontleent.
Die kampongs zijn: Kotta-Lama op den regteroever, benevens Kotta-Masigit en Kampong-Panang op den linker.
Ongeveer drie palen oostwaarts van de bovengenoemde negorij Kotta-Alam ligt de negorij Menggilang met 223 inwoners. Zij wordt besproeid door de B. A. Malagiri en bestaat
uit drie kampongs met name Kotta-Toewa, Kotta-Nomang
en Kotta-Maransi.
De zesde en kleinste negorij eindelijk met name TandjoengPaoe is benedenstrooms van Tandjoeng-Balik gelegen en even
als deze aan eene sterke bogt van de B. A. Mahi.
Zij bestaat uit de twee kampongs Poelaoe-Pandjang en
Kotta-Lama, respectievelijk op den linker en den regter oever, en heeft slechts 153 zielen.
Behalve deze kampongs vindt men echter hier en daar nog
enkele kleine nederzettingen, hier //Bandjar" genoemd die van
uit de kampongs bevolkt en gewoonlijk weder worden verlaten
wanneer de ladangs, die in hare nabijheid zijn aangelegd,
uitgeput raken en braak gelegd worden.
Van die Bandjars zijn op het oogenblik de voornaamste:
Kapala-Padang, Koeboe-Penawar en Sirogo.
De eerstgenoemde bestaat uit een zestal woningen in het
zuidwesten en op een drietal palen afstand van Kotta-Baharoe
aan het voetpad van Kotta-Alam.
De tweede ligt westelijk en in de nabijheid van TandjoengBalik, aan het voetpad dat Kotta-Baharoe met Batoe-Bersoerat verbindt, en telt een tiental ladang-huisjes, terwijl de
derde benedenstrooms van Tandjoeng-Balik aan de Mahi-rivier gelegen is en slechts drie huizen heeft.
De tijdelijke bevolking dezer nederzettingen behoort onder
die van Kotta-Baharoe en Tandjoeng-Balik.
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Voor zoo ver de kampongs aan de bevaarbare rivier gelegen zijn, bestaan zij voornamelijk uit eene enkele rij huizen
langs den oever.
Hier en daar zijn echter die rijen verdubbeld en enkele
kampongs, vooral die van Kotta-Alam en Menggilang, strekken zich ook onregelmatig verder uit van de oevers der beekjes waaraan zij gelegen zijn. Bij andere kampongs is dit
slechts het geval, als zij aan meer dan eene zijde door water
omgeven zijn, zooals bij sterke kronkelingen der rivier of bij
uitmondingen van de voornaamste zijtakken.
De huizen zien er behoudens enkele uitzonderingen alle haveloos en verwaarloosd uit.
Ze bestaan voor verreweg het grootste deel uit ruwe dunne
houten stijlen, die door rottan of boomschors aan elkander
bevestigd zijn. De geheele constructie en bewerking verraadt
ten duidelijkste dat een kapmes het eenige gereedschap was,
dat bij de oprigting er van gebruikt werd.
De bewanding bestaat bijna overal uit boomschors , die
op achtelooze wijze tegen dunne wandstijltjes is aangebonden
en vele reten en scheuren heeft.
De vloer, die vier à zes voeten boven den grond verheven is,
wordt gevormd door boomtakken of door //roejoeng" (in latten
gespleten palmstammen van verschillende soorten) en is soms
belegd met rottan-matten, terwijl de dakbedekking bestaat
uit de groote bladeren van een dwergpalm, die hier //bolohau", in de Padangsche Bovenlanden //batang-samik" genoemd
wordt, welke bladeren zonder verdere bewerking als sirappen
over elkaar gelegd worden, of wel uit de fijne bladeren van
eene rottansoort, welke met middennerf en al in den vorm
van atappen op het dak worden uitgespreid.
Als uitzondering op den regel moeten enkele goede woningen beschouwd worden, die men hier en daar aantreft, welke
hecht en degelijk geconstrueerd zijn en wier afmetingen ook
aanzienlijk die der zooeven beschrevene algemeene type overtreffen.
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Enkele daarvan hebben planken omwandingen, sommige
zijn met snijwerk versierd, en allen dragen de kenteekenen
van nabootsingen te wezen (hoewel meestal niet zeer gelukkige) van de huizen-type in de Padangsche Boveidanden.
Het aantal dier beter bewerkte woningen zal echter in geheel Pangkallan niet meer dan dertig stuks bedragen.
Ook hier bestaat de dakbedekking uit de bovengenoemde
bladeren. Het dekken met idjoek en sirappen is echter niet
geheel onbekend: zoo zijn bijna al de masigits van laatstgenoemde dakbedekking voorzien, en de zoogenaamde //roemah
negri"—passantenhuis—te Kotta-Baharoe heeft een idjoek dak.
De grootste onreinheid heerscht over het algemeen zoowel
in als om die woningen. De erven zijn bedekt met afval
van het huishouden, rottende bladeren en modder.
Als gunstige uitzondering op dezen regel kan de negorij
Goenoeng-Malintang gelden, waar de kampongs door de zorg
van den Penghoeloe Kapala ongewoon zindelijk zijn.
Gewoonlijk is elk erf omgeven door een pagger van dood
hout, die geene opening heeft, maar die men, om er buiten te geraken, moet overklimmen met behulp van eene soort
korte ladders, die op sommige punten zijn aangebragt en eenvoudig bestaan uit een paar stokken, die dwars tegen een
paar andere zijn aangebonden, welke in schuinsche rigting
tegen den pagger steunen.
In de kampongs vindt men geene paden. Om van het
eene einde daarvan naar het andere te geraken, is men dus
verpligt achtereenvolgens al de tusschen gelegene erven over
te gaan en de bijbehoorende paggers over te klimmen. Die
lastige afsluiting moet natuurlijk dienen om het losloopend
vee buiten de kampongs te houden.
Bijna jaarlijks worden de aan de Mahi rivier gelegene kampongs door overstroomingen geplaagd, in enkele jaren zelfs
meermalen, en somwijlen rijst het water in weinige uren tot
boven den vloer van de woningen, 't Is zelfs voorgekomen,
dat het de daken der lagere woningen bereikte, en dat dan
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die huisjes niet werden weggespoeld, is te danken aan het digte
plantsoen, dat op de erven gevonden wordt, de kracht van
den stroom breeekt en op deze wijze de huizen beschermt
wier stijlen bij zulke gelegenheid bovendien met rottan-touwen aan de dikste boomen worden bevestigd.
Op een afstand geeft dit digte plantsoen, vooral door de
menigte klapper- en pinang-palmen die daarboven uitsteken
aan die kampongs een frisch en bevallig aanzien, hoe verwaarloosd zij inwendig er ook mogen uitzien.
Vooral van uit de rivier beschouwd, leveren zij dikwijls
schilderachtige tafereelen op.
6.

XII

KOTTA KAMPAR.

Zooals boven reeds even werd aangestipt, heeft dit landschap dertien negorijen, die alle aan de Kampar Kanan gelegen zijn.
,
Van Oost naar West (dus stroomopwaarts) gerekend, volgen
zij m de na te noemen orde op elkander:
Ie- Poeloe-Gedang met 276 inwoners in twee kampongs
met name Poelaoe (linker oever) en Kotta (regier oever)
2*. Tandjoeng-Alij met 261 zielen in drie kampongs
namelijk Moeara-Mahi op de beide oevers der Kampai, onmiddelijk beneden de uitmonding van de Mahi, benevens
Kotta en Silakoet drie à vier palen stroomopwaarts en beide
°p den regteroever.
3*. Batoe-Bersoerat met 456 inwoners en drie kampongs
«iet name Loeboe-Agong (linkeroever), Kotta-Pandiang (regteroever) en Timoeloen (linkeroever.)
4P Kotta-Tengah met 417 zielen envier kampongs, welke
£j elkaar en tusschen de eerst en laatstgenoemde van Batoe^ersoerat op den linkeroever gelegen zijn. Die kampongs zij n •
Kotta-Ambatjang, Kotta-Tengah, Koeboe-Ramboetan en Bintoengan.
5e. Binamang heeft slechts twee kampongs, namelijk Kotta di
«aroe (regteroever) en Kotta di Ranah (linkeroever), e n 124 zielen.
16
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6e. Pangkij met zeven kampongs en 348 inwoners. De
kampongs zijn: Tandjoeng-Gedang, Parit, Kotta-Bandah, Loeboe en Poelaoe-Ampat, alle op den regter-, benevens KottaTinggi en Pengatassan, beide op den linkeroever der rivier.
7e. Kotta-Toewah met 328 inwoners in drie kampongs,
met name: Kotta-Toewah (regteroever), Kotta-Anaoe (regteroever) en Parit-Eantang (linkeroever.)
8e. Moeara-Takoes met 326 zielen en vier kampongs, namelijk: Alahan-Tiga en Kotta-Bahroe, beide op den regter-, benevens Kotta-Dalam en Kapala-Kotta, beide op den linkeroever.
9e. Goenoeng-Boengsoe heeft 390 zielen en vier kampongs
met name : Bongko-Wangan, Kotta-Lawas en Koeboe-Batoeng
alle op den linkeroever en Kotta-Pandjang op den regter.
10e. Tandjoeng met vijf kampongs en 403 inwoners. De
kampongs zijn: Balik-Tandjoeng, Sawah enKapala-Poelaoe op
den regter-, benevens BÄngien en Kotta op den linkeroever,
aan eene sterke kronkeling die door twee lange en onderling
paralel loopende bogten der rivier gevormd wordt.
I l e . Tabing met 390 zielen in vier kampongs, die aan
eene andere sterke kronkeling der rivier gelegen zijn, alle op
den regteroever. Hunne namen zijn : Kotta, Poeloe-Pandjang ,
Kotta-Tengah en Poeloe-Pondok.
12e. Goenoeng-Malelo, bestaande uit drie kampongs, met
name: Kotta en Moeara-Soebaling, beide op den linker-, en
Kotta-Lawas op den regteroever, heeft 619 inwoners, en
13e. Siberoewang met 336 zielen en vijf kampongs, waarvan Loeboe-Boentar, Doerian-Djantoeng, Kanijkan en EanahDoerian alle op den linker- en Batoe-Labi op den anderen oever gelegen zijn.
Bandjars zooals in Pangkallan kent men in het Kamparsche
niet. De ladang- huisjes staan hier meestal geisoleerd in het
midden der velden.
De dertien genoemde negorijen hebben dus te zamen 49
kampongs, waarvan er 24 op den linker- en 25 op den regteroever liggen.
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Over het algemeen is alles, wat hierboven omtrent de Pangkallansche kampongs en huizen gezegd werd, ook op deze toepasselijk.
_ Het aantal goede woningen, die men hier vindt, bepaalt
zich echter tot hoogstens een tien à twaalftal.
De overigen zijn veelal van dezelfde zamenstelling als de
overgroote meerderheid in Pangkallan. Ze zijn even vuil haveloos en verwaarloosd. Ze staan veelal ook in eene enkele
nj langs de oevers der rivier, en de erven zijn op dezelfde
wijze door paggars onderling gescheiden.
Met uitzondering van eenige weinige, zijn de meeste dezer
kampongs ook dikwijls blootgesteld aan overstromingen van
de Kampar rivier.
In de kampong Kotta-Baharoe van de negorij Moeara-Takoes bevindt zich om de woning van het zich noemende larashoofd der XII Kottas, Datoe di Balij, eene aarden borstwering van 3 à 4 voet hoogte, omgeven door een drooge
gracht van 2 voet diepte. Ook de nahegelegene masigit is
van zoodanige borstwering en gracht voorzien.
Dit is het eenige spoor van versterking, dat men in de beide hier behandelde landschappen aantreft.
III.

B e s t u u r , hoofden, bevolking e n adat.
a. PANGKALLAN.

Van af de vroegst bekende tijden heeft deze landstreek altijd
een politiek geheel gevormd. Ze was als zoodanig .tanah andika en volgens de overlevering een onderdeel van het rijk
v
an Menang-Karbaoe.
Zooals bekend is beteekend de uitdrukking Hanah andika"
m tegenoverstelling van ,/tanah Soelthan," een land dat een
^eelhoofdig bestuur van panghoeloe's andika heeft, welke volgens bestaande instellingen en gebruiken tot die waardigheid
v
erheven worden.
Hoezeer in de hoofdzaak nog dezelfde, heeft deze vormvan
bestuur, waar hij in kontakt kwam met ons Gouvernement
' door den invloed daarvan, in de laatste 30 jaren eenige
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wijzigingen ondergaan, door dat langzamerhand enkele van
onze instelllingen daarin zijn opgenomen.
De tegenwoordige organisatie van dat bestuur zal m de
volgende regelen worden uiteengezet.
Elke der zes negorijen van het landschap heeft hare eigene panghoeloes—ook wel //niniehs" genaamd—, die bij hunne aanstelling
den voor hunne waardigheid vastgestelden galar aannemen.
In bijlage C. vindt men eene opgave van die galars voor
elke soekoe van elke negorij.
Uit dien staat blijkt verder, dat het aantal panghoeloe's m eene
negorij niet bepaald wordt door het zielental ,noch door het aantal
soekoe's, maar geheel willekeurig schijnt vastgesteld te wezen.De hoofdnegorij Kotta-Baharoe heeft in vijf soekoe's twaalf
panghoeloe's, Goenoeng-Malintang in vier soekoe's vier panghoeloe's, Kota-Alam twaalf panghoeloe's en vier soekoe's,
Tandjoeng-Balik in vier soekoe's zes panghoeloe's, Menggilaiig
in vijf soekoe's vijf panghoeloe's en Ïandjoeng-Paoe in drie
soekoe's ook vijf. Niettegenstaande hun aantal van twaalf is
de collectieve benaming der panghoeloe's van Kotta-Baharoe:
//Soekoe nan lima ninih nan sapoeloeh."
Eigenlijk behoorden er ook slechts tien te wezen, in iedere °soekoe twee, maar omdat //Sadjambar makan", het door de
adat vastgestelde aantal personen, dat bij feestmalen aan een
zelfde //doelang" aanzit, ook in deze streken zes personen bedraagt, heeft men het noodig geacht aan de soekoe ' Patapang
vier panghoeloe's te geven, ten einde het voor twee //djambar'
gevorderde aantal panghoeloe's voltallig te maken.
' Ieder dezer panghoeloe's is hoofd van een. zeker aantal familiën, welke te zamen een //boewah proet" vormen. Iedere
soekoe van Kotta-Baharoe bestaat dus uit twee //boewah proet",
behalve Patapang, die er vier heeft.
Te zamen vormen deze twaalf panghoeloe's het bestuur der
negorij.
Bij beraadslagingen over bestuursaangelegenheden hebben
hunne stemmen gelijke waarde.
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lu het dagelijksch bestuur is dit echter niet het geval. Wel
is^ ieder hunner voor zijne onderhoorigen het eenige hoofd met
wien zij direct te maken hebben, maar de vier panghoeloe's
van de soekoe Patapang hebben ook nog bevoegdheden, welke
die der overige soekoe's missen.
Datoe Besaar is de voornaamste panghoeloe van YI Kotta
Pangkallan en voert als zoodanig den titel van //poetjoek boeleh" (de stam, die boven alle andere uitsteekt). Hij wordt
ook genoemd //telaga oendang" (het best te vertalen door ons
//wethouder", woordelijk //meerdere wetten") en heeft als zoodanig het toezigt op de handhaving der van oudsher bestaande en geëerbiedigde gebruiken en instellingen in het geheele gebied van Pangkallan.
Zijne waardigheid brengt de verpligting mede voor den daarin nieuw optredenden titularis om een groot feestmaal te geven , zes buffels daarvoor te slachten en aan elk der negorijen
een kop daarvan te zenden. Vóór dat aan deze formaliteit
voldaan is, draagt de tot die waardigheid bestemde persoon
den galar van Maharadjalela.
Bij de eerste aanrakingen met ons bestuur was Datoe Besaar de persoon, die ons als hoofd der geheele landstreek werd
aangewezen, om welke reden hij in oude documenten ook wel
districtshoofd genoemd werd.
^ Datoe Siwidjaja is de panghoeloe poetjoek voor de negorij
Kotta Baharoe zelve. Hij draagt als zoodanig ook den titel
van, //oerat tanggoeng" (penwortel) en kan in zekeren zin
beschouwd worden als het uitvoerend bewind in zijne negorij
te vertegenwoordigen.
Zoo is bij voorbeeld zijne vergunning noodig voor het aangaan van een huwelijk, voor het geven van feesten, voor het
ontginnen van woeste gronden enz.
Datoe Bandahara is de jongste in rang van de zes pangWloe's, die te zamen een //djambar" vormen. Als zoodanig
tedient hij bij feestmalen zijne medeaanzittenden. Zoodra
echter geschillen ontstaan tusschen Pangkallan en andere stre-
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ken, die door de wapenen moeten worden beslist, dan treedt
deze panghoeloe op als aanvoerder van de tegen den vijand
uitgezonden troepen.
Evenzoo is Datoe Domoe-angsa de jongste in rang van de
zes panghoeloe's der andere „Djambar" en bewijst als zoodanig ook dezelfde diensten bij feestmaaltijden.
Deze panghoeloe treedt ecbter tevens als arbiter op m alle
geschillen welke tusschen de panghoeloe's van Kotta-Baharoe
onderling mogten ontstaan en die niet op andere wijze uit den
weg te ruimen zijn.
Zijne uitspraken moeten stipt geëerbiedigd worden.
Andere verschillen in regten en verpligtingen der twaalf
panghoeloe's zijn hier niet bekend, behalve dat die van de
eerste djambar, namelijk Datoe Besaar, Datoe Toemanggoeng,
Datoe Panghoeloe Besaar, Datoe Madja-indah, Datoe Parapati
en Datoe Domoe-angsa bij de aanvaarding hunner waardigheid
feest moeten geven en daarvoor een1 buffel slachten — eerstgenoemde zelfs zes, zooals boven reeds gezegd werd, —terwijl
de zes panghoeloe's der andere djambar. di tanah nan tasirah"
tot hunne waardigheid verheven worden, welke uitdrukking
beteekent, dat zij bij gelegenheid der begrafenis van hun
voorganger op diens pas gesloten graf (//op de rood opgewoelde
aarde") zonder verdere formaliteiten als de opvolger van den
overleden titularis worden aangewezen en erkend, en bij die
zelfde gelegenheid ook den galar van deze aannemen.
Kleine geschillen worden door de panghoeloe's der betrokken partijen zoo veel mogelijk in der minne vereffend. Indien hunne uitspraak niet wordt aangenomen, wordt hooger
beroep toegelaten op de gezamenlijke panghoeloe's der negorij.
Bij overtredingen fungeren zij, zoodra de benadeelde partij
zulks verlangt, eveneens als regters.
Misdrijven van ernstigen aard mogen alleen door de gezamenlijke panghoeloe's beregt worden.
Op den staat Litt». C worden nog twee andere panghoeloe's
onder de soekoe Patapang der negorij Kotta-Baharoe opgege-
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ven, die hier nog niet besproken zijn, namelijk Datoe Pandoeka-toewan en Datoe Simapalawan. Deze worden genoemd,
//pangho'eloe kampoeng" en staan in rang beneden de twaalf
anderen, zij hebben geen stem bij de beraadslagingen van
deze en deelen evenmin in de financieële lasten als in de
geldelijke voordeden (belasting of boeten) der panghoeloe's.
Hunne waardigheid en galar zijn echter erfelijk. Zij worden
ook //di tanah nan tasirah" daarin bevestigd.
Hun werkkring is ongeveer gelijk aan die der mamangkoe's of manoengkat in de Padangsche Bovenlanden, m. a. w.
zij staan hunne andika's bij in het voeren van het bestuur
en brengen veelal de bevelen van deze aan de anak boewah's
over. Zij zijn echter niet, zoo als dit in eenige streken der
Padangsche Bovenlanden het geval is, de aangewezen opvolgers hunner andika's.
Bij de erfopvolging der panghoeloe-waardigheid houdt
men zich niet angstvallig aan de regten der naaste verwanten.
In eene familie-vergadering, waaraan al de leden der betrokken //boewah proet" kunnen deelnemen, worden de goede
en slechte hoedanigheden der verschillende candidaten overwogen en in verband daarmede eene keus gedaan, waarbij
echter de leden der oudste familie van de boewah proet
bij overigens gelijke omstandigheden den voorrang hebben,
terwijl evenzoo, als er meer dan één candidaat in eene
familie is, de oudste boven den jongere de voorkeur krijgt,
tenzij bijzondere omstandigheden den laatste doen verkiezen.
In de negorij Goenoeng-Malintang heeft iedere soekoe slechts
én penghoeloe. Die der soekoe Domo wordt poetjoek ook
Wel kapala soekoe genaamd. Hij vertegenwoordigt, als het
te
pas komt, tegenover andere negorijen de gezamenlijke
panghoeloe's der negorij.
In het algemeen kan dit zelfde gezegd worden omtrent ied
eren panghoeloe poetjoek zoowel in Pangkallan als in X I I
Kotta Kampar. Zij hebben wel geene beslissende stem bij
e
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de beraadslagingen, maar zijn in zekeren zin als presidenten
der vergaderingen te beschouwen. De beraadslagingen zijn
niet geldig, wanneer zij niet door den poetjoek of door een
bijzonderen gemagtigde van dezen worden bijgewoond.
De negorij Kotta-alam heeft in iedere soekoe drie panghoeloe's , alzoo twaalf in 't geheel. Van ieder drietal is een (de in
den staat C eerstgenoemde) de poetjoek met betrekking tot
de beide anderen.
De poetjoek van Tjiniaga is weder de voornaamste van
deze vier en vertegenwoordigt, zoodra noodig, de gezamenlijke twaalf panghoeloe's der negorij.
In Tandjoeng-Balik heeft de soekoe Domo drie panghoeloe's
en de drie andere soekoe's elk een. De poetjoek is Datoe Si
Maharadja van Domo.
De vijf soekoe's van Menggilang hebben elk één panghoeloe,
van welke die van Tjiniaga met den galar Datoe Maharadja-iudah de poetjoek is, en in de negorij Tandjoeng-Paoe vindt men
vijf panghoeloe's, waarvan één voor de soekoe Malaijoe en
twee voor elke der beide anderen. Datoe Sipandoeka-madjahindah van Domo is hier de poetjoek.
Alle adat- en inwendige bestuurszaken worden door deze
adat-hoofden behandeld en beslist bij //moefaqat", en voor zoo
ver die hoofden betreft is de primitieve vorm van bestuur onveranderd in wezen gebleven.
Sedert de aanrakingen met ons bestuur werd echter, naar
het schijnt van weerszijden, behoefte gevoeld aan tusschenpersonen, die tegenover de Gouvernements ambtenaren het veelhoofdig bestuur en de ingezetenen .konden vertegenwoordigen.
In het begin was de daarvoor, ook volgens de adat, aangewezen persoon Datoe Besaar van Patapang Kotta-Baharoe,
die als zoodanig door zijn m ede-panghoeloe, den poetjoek van
Kotta-Baharoe, Datoe Siwidjaja werd bijgestaan.
In 1841 werd echter van wege ons bestuur een van Pangkallan afkomstige //Soedagar" te Paijakoemboeh als panghoe-
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loe dagang aangesteld om de handelsrelatien met deze streek
te bevorderen.
Langzamerhand werd die panghoeloe dagang de persoon, dien
de Gouvernements ambtenaren in de eerste plaats als tusschenpersoon beschouwden en met wien zij de Pangkallansche zaken voornamelijk behandelden.
Bij besluit van den Resident der Padangsche Bovenlanden
dd. 5 November 1846 No. 1743 werd zekere Datoe Pandoeka Sindara in die betrekking aangesteld en daar deze persoon
door zijne betrekkelijk meerdere ontwikkeling spoedig vrij veel
invloed verkreeg op den gang van zaken in Pangkallan, werd
hij weldra door onze ambtenaren ongeveer als hoofd dezer
landstreek beschouwd en werden onze directe aanrakingen met
de eigenlijke landshoofden van lieverlede zeldzamer.
't Was waarschijnlijk omstreeks 1849 dat in iedere negorij
der zes Kotta's Pangkallan een persoon werd aangewezen, tot
wien de panghoeloe dagang zich bij voorkeur zou te wenden
hebben], in de gevallen dat er Gouvernements bevelen moesten
worden ten uitvoer gelegd.
Die personen namen den titel van panghoeloe kapala aan en
werden door de panghoeloe's der betrokken negorijen als zoodanig verkozen.
In Kotta-Baharoe viel deze keus op zekeren Datoe Pangeran,
die sedert dien tijd panghoeloe andika in de soekoe Malaijoe
Werd met den galar van Datoe Toemanggoeng (zie bijlage D).
In Goenoeng-Malintang vond men zekeren chatib (thans Datoe) Pamoentjak den geschikten persoon. Deze was echter
geen panghoeloe.
In Kotta-Alam was het de toenmalige panghoeloe poetjoek
der negorij met den galar Datoe Sinara.
Bij diens overlijden volgde een zijner broeders hem als
poetjoek op en nam ook den daarvoor bepaalden galar aan,
terwijl een zijner kamanakans in zijne plaats tot panghoeloe
kapala werd verkozen.
In Tandjoeng-Balik

was het primitief ook de panghoeloe
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poetjoek en deze persoon is ook thans in leven, maar heeft zich
wegens vergevorderden leeftijd, voor zooveel zijne betrekking
van panghoeloe kapala betreft, doen vervangen door zijn kamanakan, die tegenwoordig als zoodanig bekend staat.
In de negorij Menggilang werd do- panghoeloe van de soekoe Malaijoe als panghoeloe kapala verkozen, en diezelfde persoon vervult ook nog tegenwoordig die betrekking, terwijl in
Tandjesng-Paoe even als in Tandjoeng-Balik de toenmalige
panghoeloe poetjoek verkozen werd, maar zich eveneens tegenwoordig doet vervangen door zijn kamanakan.
Datoe Pandoeka Sindara was echter nog altijd slechts panghoeloe dagang en Datoe Besaar het eigenlijke hoofd van YI
Kotta Pangkallan.
In 1864 wenschte deze laatste echter niet meer als zoodanig door het Gouvernement te worden aangemerkt, daar hij
zich niet langer in staat gevoelde om in die betrekking tegenover ons bestuur op te treden.
Hij zelf, vergezeld van de voornaamste panghoeloe1 s van
het landschap, begaf zich daarom naar Port de Koek, waar zij
op den 16en April van genoemd jaar eene zamenkomst hadden
met den Resident der Padangsche Bovenlanden, in welke vergadering hij verklaarde zijne waardigheid als districtshoofd neder te leggen, terwijl de vergaderde hoofden met algemeene
stemmen verzochten dat Datoe Pandoeka Sindara als larashoofd van Pangkallan mögt worden erkend, welk verzoek door
den Eesident werd ingewilligd.
Yan het in deze vergadering verhandelde werd proces-verbaal opgemaakt en door den Eesident onderteekend, welk stuk
zich in handen bevindt van het toen geïnstalleerde larashoofd,
voor wien het eene acte van aanstelling vervangt.
De inkomsten, die de boven besproken panghoeloe's en
hoofden door hunne betrekking genieten, zijn over 't algemeen
zeer onbeduidend en bepalen zich meerendeels tot //thail amas11
bij het vereffenen van geschillen, tot boeten bij overtredingen
en misdrijven en tot luttele geschenken bij feesten als anderzins •
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De panghoeloe's en hoofden der negorij Kotta-Baharoe hebben behalve deze ook nog eene andere en aanzienlijker bron
van inkomsten, namelijk de belasting, die aldaar van bijna
alle handelsartikelen te hunnen behoeve geheven wordt.
Het bedrag dier belasting is voor de na te noemen artikelen
als volgt:
Voor trasi, tabak, katoen, damar, schellak, tin, getah en
buskruid ƒ 1.— per pikol;
voor gedroogde visch (,/troeboek") ƒ 1.50 per 100 stuks;
voor zijdenstoffen ƒ 2 0 . - per kist; voor andere manufacturen, kramerijen enz. 2 % der waarde, en voor iederen verhandeld wordenden buffel 25 cents.
Eijst, zout en alle andere hierboven niet genoemde artikelen zijn tol vrij.
Deze belasting worden geind door twee personen, waarvan
de een door het larashoofd, de andere door de panghoeloe's
wordt aangewezen. Deze twee personen depten het ontvangen
bedrag in tweeën, waarvan de eene helft aan het larashoofd
alleen en de andere aan de gezamenlijke twaalf panghoeloe's
komt, die het onderling nogmaals gelijkelijk verdeden.
Het aandeel van het larashoofd wordt geacht jaarlijks ƒ 700.—
à f 800.—• te bedragen.
De meeste panghoeloe's onderscheiden zich uiterlijk in niets
van hunne onderhoorigen ; hunne innerlijke waarde is veelal
ook niet grooter.
Er komen echter enkele gunstige uitzonderingen op dien
regel voor.
De panghoeloe's kapala zien er over 't algemeen fatsoenlijker uit en geven ook meer blijken van ontwikkeling. Enkele
van hen zouden onder goede leiding waarschijnlijk zelfs tot
goede hoofden kunnen gevormd worden. Lezen of schrijven
kunnen ze echter geen van allen.
Het larashoofd Datoe Pandoeka Sindara is een gewezen handelaar. Volgens informaties moet hij vroeger zeer goede zaken hebben gemaakt en een voor een inlander niet onaardig
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fortuintje verzameld hebben, dat echter voor een deel door
ongelukkige speculatien weder verloren geraakt schijnt te wezen. Hij is betrekkelijk ontwikkeld en beschaafd, maar thans
reeds vrij bejaard en met de gewone gebreken van den ouderdom behebt.
Het gezag, dat de boven besproken hoofden onder hunne
bevolking uitoefenen, is niet bijzonder groot en 't minst van
al in de negorij Kotta-Baharoe. Ze laten zich weinig gelden,
maar grijpen iedere gelegenheid aan om zich over dien toestand van halve anarchie te beklagen. Ze hebben daarvoor
een paar beeldsprakige uitdrukkingen, waarmede zij in enkele
woorden trachten te schetsen hoe de toestand wezen kon en
hoe hij feitelijk is.
Die uitdrukkingen zijn :
'/padie sakapoek, ampoh"
//amas sapati, lojang"
//karbaoe sakandang, djalang" , waarbij zij hun land vergelijken met een gevulde padischuur, met een kist vol goud en
met een kraal vol karbouwen, maar waarvan bij nader inzien
de padikorrels ledig zijn, het goud geel koper en de karbouwen
wild. De welvaart, die men daar meent op te merken, is
dus volgens die gezegden slechts schijnbaar.
De bevolking van Pangkallan geeft voor van Bovenlandsche
afkomst te wezen en wel grootendeels uit Preangan-Padang
Pandjang. Ook de L Kotta's hebben daaraan hun contingent
geleverd en men vindt er enkele familiën, wier voorvaderen
te Kambodja en te Makassar te huis behoorden.
Het uiterlijk der bewoners is met die beweringen in overeenstemming. Ook de hier in gebruik zijnde zeden en gewoonten zijn volkomen Maleisch.
De adat kamanakan wordt hier evenwel niet zoo streng
toegepast als zulks in de meeste streken der Padangsche Bovenlanden nog het geval is. Als erfgenamen hebben kinderen
en kamanakan ongeveer gelijke regten voor zooveel de nagelaten bezittingen betreft.
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Titels en waardigheden gaan echter alleen op de broeders
of op de kamanakan's over. Het huwelijk is hier ook geheel Maleisch. De vrouw blijft na hare echtvereeniging bij
hare bloedverwanten wonen en hare kinderen behooren tot
hare soekoe. Over 't algemeen mogen in deze streken soekoegenooten niet met elkaar in 't huwelijk treden. Die regel
lijdt echter eenige uitzonderingen, bijv. voor de soekoe Patapang in Kotta-Baharoe en voor Domo in Tandjoeng-Balik, waar
dat huwelijk wel geoorloofd is, mits de betrokkenen niet onder denzelfden panghoeloe behooren.
Ook wat betreft de tegen misdrijven en overtredingen bedreigde straffen, volgt men hier de Maleische adat. Op moord
en doodslag is de betaling van den bangoen ten bedrage van
sakati lima ( ± f 400.) bedreigd. Een dief op heeterdaad
betrapt mag men ongestraft op de plaats zelve om 't leven
brengen. Dat zelfde regt heeft de echtgenoot, die zijne vrouw
op overspel betrapt, zoowel tegenover haar als tegenover
haren medepligtige. Later ontdekt worden dergelijke zaken
echter met geldboeten afgedaan.
De veiligheid van personen en goederen laat echter in deze
streken weinig te wenschen over. Van moord kwam in de
laatste 40 jaren slechts één geval voor, en de schuldige
was bovendien een vreemdeling. Diefstal is hoogst zeldzaam.
De inwoners gaan ook meest alle geheel ongewapend, en
ziet men er nu en dan al eens een met een lans, een zwaard
of een kris, dan is dit minder als voorzorgsmaatregel tegen
elkander dan wel tegen wilde dieren te beschouwen, of ook
wel als eenvoudigen opschik.
In vorm komen die wapens overeen met die der Maleijers
in de Bovenlanden. Zij worden dan ook van daar of van de
Oostkust ingevoerd. In Pangkallan zelf worden geene wapens
vervaardigd Wel vindt men in dit geheele district twee smeden , namelijk één te Kotta-Baharoe en één te Manggilang,
maar deze personen houden zich uitsluitend bezig met het
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maken van landbouwgereedschappen of van ijzerwerken voor
den bouw van praauwen.
De vuurwapenen, die men hier aantreft, bestaan hoofdzakelijk uit een 70 à 80tal lila's, waarvan er een paar te Goenoeng-Malintang en een tiental te Ïandjoeng-Balik te huis
behooren. De overigen zijn het eigendom van inwoners van
Kotta-Baharoe.
Verder vindt men hier en daar nog een donderbus of een
oud vuursteengeweer.
Wat het godsdienstig leven der bevolking betreft, kan het
volgende medegedeeld worden.
In elke negorij vindt men één imam, één bilal en één
chatib en bovendien heeft iedere panghoeloe een malim. In
de meeste negorijen is de masigit des Vrijdags goed bezocht
en te Kotta-Baharoe ziet men op de gezette tijden van den
dag altijd eenige vrome lieden aan den rivieroever bezig
met bidden.
De dzakat bedraagt ook hier een tiende gedeelte van den
oogst en wordt vrij geregeld aan geestelijkheid en armen opgebragt.
Het aantal hadji's in Kotta-Bahroe wordt op circa 70 geraamd. Te Tandjoeng-Balik zijn er drie en te GoenoengMalintang twee. In de overige negorijen vindt men er geene.
Zij allen houden zich uitsluitend met den handel bezig. —
Bedevaartgangers of geestelijken van bijzonder aanzien treft
men hier niet aan.
Slavernij bestaat hier natuurlijk nog en het aantal der personen, die daaraan ontleende verpligtingen jegens anderen
hebben, wordt in Kotta-Baharoe op ongeveer een vierde gedeelte van het zielental geraamd.
In de andere negorijen is dat echter veel minder.
Zij worden //hamba" genaamd en schijnen bijna allen afstammelingen te wezen van pandelingen. Het nemen van pandelingen tot zekerheid van schuld komt hier niet meer of althans
hoogst zeldzaam voor en handel in slaven in^ het geheel niet.
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Voor een aantal dier dienstpligtigen bestaat die slavernij
echter slechts in naam en de meesten hunner bewegen zich
ongeveer even onbelemmerd als de vrije lieden ; men ziet er
zelfs niet tegen op ze met bloedverwanten van panghoeloe's in
het huwelijk te verbinden.
Moord op een slaaf gepleegd wordt echter niet met bangoen, doch slechts met geringe boete gestraft.
b. XII

KOTTA KAMPAK.

Het onder dezen naam bekende landschap schijnt vroeger
uit twee deelen te hebben bestaan, die ook thans nog wel
eens als ongeveer onafhankelijk van elkaar worden beschouwd.
Tot het eene gedeelte, bekend onder de benaming van Kampar nan YII Kotta of YII Kotta Ilir, behooren zooals die naam
aanduidt de zeven benedenwaartsche negorijen, van af PoeloeGedang tot en met Kotta-Toewah.
Het andere deel draagt den naam van Toengkoe nan Tiga en
telde vroeger vijf negorijen, omdat Siberoewang toenmaals nog
een onderdeel van Goenoeng-Malelo uitmaakte. De benaming
Toengkoe nan Tiga had naar 't schijnt betrekking op de drie
voorname hoofden, die gezamenlijk deze streek bestuurden en
die respectievelijk te Moeara-Takoes, te Tandjoeng en te Goenoeng-Malelo gevestigd waren. Nog voor dat Siberoewang als
zelfstandige negorij optrad, sloten de V i l Kotta Ilir zich bij
de Toengkoe nan Tiga aan en dit bondgenootschap werd toen
bekend onder den naam van XII Kotta Kampar, welke tot
nu toe behouden is gebleven.
Er zou trouwens een groot aantal voorbeelden ook uit de
Gouvernements landen kunnen worden aangehaald van dergelijke collectieve benamingen, die thans veranderd zijn en in
't minst niet meer toepasselijk op het aantal negorijen (Kotta's) dat in zoo'n landschap gevonden wordt, daar dat aantal sedert de naamgeving dikwijls aanmerkelijk vermeerderd
of verminderd is.
Hoezeer gelijkheid van belangen deze twee deelen der XII
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Kotta's meestal tot eendragtelijke zamenwerking zal nopen,
zoo behoudt zicli toch ieder deel het regt voor, om voor zich
zelf die maatregelen te nemen, die het in zijn eigen belang
wenschelijk acht.
Het inwendige bestuur van elke negorij op zich zelve is
evenals in Pangkallan veelhoofdig. Een zeker aantal panghoeloe's, waaronder zich in elke negorij één poetjoek bevindt,
en dat, zooals duidelijk blijkt uit de reeds genoemde bijlage
C, in 't algemeen evenmin als in Pangkallan in direct verband staat tot het aantal aanwezige soekoe's of tot het zielental, behandelt alle voorkomende adat- en bestuurszaken der
negorij bij //moefaqat."
In zaken, die de VII Kotta Ilir of de Toengkoe nan Tiga als
afzonderlijk bondgenootschap betreffen, hebben al de pang*
hoeloe's der betrokken negorijen gelijke stemmen.
De opvolging in hunne waardigheid is in de hoofdzaak als
in Pangkallan geregeld. Allen moeten echter bij de aanvaarding hunner waardigheid een feestmaal geven, waarbij
voor sommige hunner een' buffel moet geslagt worden, terwijl de overigen met het slagten van een geitenbok kunnen
volstaan. Zij, wier galars in den staat Letter C met een
* geteekend zijn, verkeeren in het eerste geval.
Alles wat overigens hierboven omtrent den werkkring der
panghoeloe's andika van Pangkallan gezegd is, kan ook op
die van de XII Kotta Kampar toegepast worden. In ontwikkeling en beschaving, of juister gezegd in hun gebrek
daaraan, staan zij ook met deze gelijk.
Hunne inkomsten als panghoeloe beteekenen zeer weinig of
niets. Belasting wordt er te hunnen behoeve niet geheven.
Zij zoowel als hunne onderhoorigen vinden hun bestaan in
den landbouw.
Gebeurt het echter een enkele maal, dat zij als panghoeloe's eenig financieel voordcel hebben, 't zij door boeten als
anderzins, dan is de onderlinge verdeeling daarvan niet volkomen gelijk aan die, welke men in Pangkallan volgt, daar
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in de XII Kotta. Kampar liet aandeel dat de panghoeloe poetjoek ontvangt, altijd dubbel zoo groot is als dat van een anderen panghoeloe. Heeft de negorij echter iets te betalen,
dan deelt de poetjoek met de andere panghoeloe's slechts
gelijkelijk in de te dragen lasten.
Voor de betrekkingen met ons bestuur is er ook hier in
elke negorij een persoon, die den titel van panghoeloe kapala
voert. Die instelling dateert van 1845, in welken tijd de
XII Kotta Kampar voor het eerst pogingen in 't werk gesteld
schijnen te hebben om onder de Gouvernements landen te
worden opgenomen. Die panghoeloe's kapala werden door de
andika's en andere notabelen verkozen en de eerste titularissen
schijnen door den toenmaligen civielen gezaghebber te Poeardatar als zoodanig bevestigd of erkend te wezen. Voor
hen die later in die betrekking optraden, heeft zoo'n erkenning door een onzer ambtenaren nimmer plaats gehad,
maar deze zijn verkozen als hunne voorgangers en door Datoe
di Balij aangesteld (Zie bijlage D). Thans komt er onder
de panghoeloe's kapala dezer dertien negorijen geen enkele
voor, die tevens andika is.
Datoe di Balij zelf is voor Toengkoe nan Tiga ongeveer hetzelfde wat Datoe Besaar voor Pangkallan is. Hij is de poetjoek boeleh en moet waken voor de instandhouding van de
adat in genoemd landschap. Toen de VII Kotta Ilir zich bij
dit landschap aansloten, verkreeg Datoe di Balij naar het
schijnt ook eene dergelijke suprematie over deze streek. In
elk geval werd hem die toegekend door ons bestuur, toen er
in 18 A * kwestie was van de inlijving der geheele XII Kotta's Kampar bij ons gebied. Hij beschouwt zich sedert dien
tijd als onbezoldigd larashoofd van dit landschap van wege
het Gouvernement aangesteld en in Toengkoe nan Tiga wordt hij
ook algemeen door hoofden en bevolking als zoodanig erkend. In
de V I I Kotta Ilir is dat echter niet zoo volkomen het geval
en schijnt men hem daar zijn gezag wel eens te betwisten —

fe*
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in het geheele gebied der XII Kotta's noemt men hem echter met eenig ontzag: de /rainih Moeara Takoes."
Hij is een bejaard man, die zich uiterlijk voornamelijk
door zijne solider woning en door het bezit van een tiental
lela's van de andere hoofden onderscheidt. In ontwikkeling
en beschaving staat hij niet boven hen.
Onder de dertien panghoeloe's kapala is er een, die wel
eenige nadere vermelding verdient. De bedoelde persoon is
Datoe Batoewah van Goenoeng-Malelo. In tegenstelling van
bijna al zijne landgenooten is hij zeer levendig en werkzaam
van aard. Zoo lang hij gezelschap heeft, praat hij ook, en
hoogst zelden ziet men hem ledig, maar bijna altijd aan 't
werk. Hij beoefent ook het smidshandwerk. In verstandelijke ontwikkeling kan hij gerekend worden boven alle andere personen van de XII Kotta's te staan. Hij heeft dan
ook, niet alleen in zijne eigene negorij, maar ook in de twaalf
anderen veel invloed en overal gehoorzaamt men aldaar vrij
spoedig aan zijne bevelen, zoodra hij het noodig acht zich te
doen gelden, wat nog al eens gebeurt. Ook buiten de XII
Kotta's is hem eenige invloed niet te ontzeggen, althans in
de Tapoeng- en de Eokkan-streken is dit het geval. Het
is tot nog toe echter niet gebleken, dat hij dien invloed ten
kwade of te eigen profijte zon hebben aangewend, hoezeer
men hem daarvan wel eens beschuldigd heeft. De overige
twaalf panghoeloe's kapala beteekenen niet merkbaar meer of
minder dan hunne collega's van Pangkallan.
Blijkens de hier gevolgde adat is de afkomst der bevolking
van dit landschap dezelfde als die der Maleijers in de Padangsche Bovenlanden en waarschijnlijk nog veel minder gemengd dan die der bevolking van Pangkallan.
De adat kamanakan wordt hier nog zonder afwijkingen
toegepast. Soekoe-verdeeling, huwelijk, in 't kort alle instellingen zijn hier geheel Maleisch, ook wat betreft de regterlijke behandeling van geschillen in strafzaken.
Dezelfde wapens, dezelfde wapendansen en dezelfde mu-
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ziekinstrumenten, die in de Menangkabaoesche landen worden
aangetroffen, vindt men hier terug.
Het dragen van wapens is hier geene gewoonte. Veiligheid
van personen en goederen is, voor zooveel de inwoners onderling betreft, geheel naar wensch ; misdrijven behooren tot de uitzonderingen. De algemeene karaktertrek der bevolking dezer
streek schijnt voorkomendheid en hulpvaardigheid te wezen.
De godsdienstige voorschriften schijnen hier minder opvolgers te vinden dan in Pangkallan. Wel vindt men in elke
negorij een zelfde stel geestelijken als daar, maar hadjie's
zijn hier onder de inwoners zeldzaam en met sembahjang houdt
zich hier bijna niemand op. De Vrijdags-godsdienstoefeningen in de masigit hebben in de meeste negorijen slechts zelden plaats, daar het daartoe gevorderde aantal van 40 personen bijna nooit voltallig is. De opbrengst van de dzakat
schijnt echter vrij geregeld te worden onderhouden. Ook in
dit landschap vindt men geen geestelijke of hadji van bijzonder aanzien.
"Wat de hier nog bestaande slavernij betreft, kan verwezen
worden naar het bovengezegde omtrent die in Pangkallan,
met dit verschil, dat het aantal der onvrije personen, die
men hier aantreft, betrekkelijk gering is en op niet meer dan
een tiende deel der bevolking geraamd wordt.

IV.
a.

Landbouw.
PANGKALLAN.

De landbouw staat in dit landschap op een vrij lagen trap
van ontwikkeling. Vooral is dit het geval in de hoofdnegorij
Kotta-Baharoe.
't Is er echter verre af, dat dit te wijten zou wezen aan
ongeschiktheid of onvruchtbaarheid van den bodem.
De uitgestrekte vlakte van Kotta-Baharoe biedt voorzeker
de allerschoonste gelegenheid aan tot het aanleggen van
sawahs.
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Bij de menigte spruitjes en beekjes, die van het zuidwestelijk gebergte afstroomen, kan het niet veel moeite kosten deze geheele vlakte van het noodige water te voorzien.
Men heeft ze vroeger dan ook al bebouwd en een klein
gedeelte daarvan tot sawahs aangelegd, die echter van den
regen afhankelijk waren, daar men zich de moeite van het
graven van waterleidingen niet wilde getroosten.
Dit was dan ook waarschijnlijk de reden, dat de resultaten , die men van de sawahs verkreeg, steeds beneden die bleven, welke de ladangs opleverden.
't Lijdt echter geen twijfel, dat eene zorgvuldiger bebouwing van de bedoelde vlakte gansch andere uitkomsten
zou geven.
Ze wordt op vrij gezette tijden jaarlijks een paar malen
door het hooge water van de Mahi-rivier, althans gedeeltelijk
overstroomd en men zou den tijd van bewerking daarnaar kunnen regelen. En wanneer men op deze wijze zorgt, dat die
bandjirs geene schade kunnen toebrengen aan het gewas, dan
blijft daarvan alleen het voordeel over, dat het bij die gelegenheden aangevoerde slib zeker het zijne toebrengt aan de vruchtbaarheid van den grond.
Aan ploegvee is geen gebrek.
De bedoelde vlakte ligt thans voortdurend bijna geheel onbebouwd , en behalve eene kleine uitgestrektheid sawah aan den
noordelijken oever der rivier gelegen, bewerkt de bevolking
van Kotta-Baharoe alleen ladangs in het heuvelachtige terrein
dat de vlakte omzoomt en vier à zes palen van de negorij
verwijderd ligt.
Ook de ladangs van de //handcar" Koeboe-Penawar worden
voor een groot deel door inwoners van Kotta-Baharoe bebouwd.
Evenwel is het product dier velden bij lange na niet voldoende voor de consumptie, zoodat er bijna dagelijks rijst
wordt aangevoerd uit de afdeeling L Kotta, om in de behoefte
aan dit artikel te voorzien.
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In de vijf andere negorijen van Pangkalku wordt eenig
meerder werk gemaakt van den rijstbouw, en aanvoeren van
dat voedingsmiddel van buiten af hebben daar alleen bij
slechte oogsten plaats.
't Is echter ook daar bijna overal ladangbouw. In de negorijen Menggilang en Tandjoeng-Paoe is dit zelfs uitsluitend
het geval. Bij de negorij Kotta-Alam vindt men eeiiige sawahs van levend water voorzien en te Goenoeng-Malintang
en Tandjoeng-Balik eenige, die van den regen afhankelijk zijn.
Maar wederom is de bewerking en vooral de verdere verzorging zoo gebrekkig, dat de resultaten veel te wenschen
overlaten en een vijftien à twintigvoudige oogst reeds onder
de gunstige gerekend mag worden, zoodat men ook hier meestal betere resultaten van de ladangs krijgt.
Zoowel sawahs als ladangs hebben veel te lijden van de
olifanten, wilde varkens en herten, tegen wier verwoestingen
bijna geene maatregelen genomen worden, daar men de velden na de beplanting bijna geheel aan zich zelf overlaat en
zoowel afsluiting als bewaking verwaarloost.
Vogels, veldmuizen en pianggangs brengen er verder het
hunne toe bij om den oogst te verminderen en tegen al die
vijanden is het voorname voorbehoedmiddel eenige djimats,
die men in de velden plant, en verder eene hardop uitgesprokene verzuchting tot de //datoe datoe gedang" (olifanten),
dat ze toch de velden van hun bezoek gelieven te verschoonen.
De geoogste padi wordt hier op het veld door trappen met
de voeten van het stroo ontdaan en meestal in de woningen
der planters, zelden in afzonderlijke schuren opgeborgen.
'Van andere voedingsmiddelen, zooals djagoeng en aardvruchten, wordt hier nog minder werk gemaakt dan van de
rijstcultuur.
De achteloosheid van de bevolking ten opzigte van den
landbouw valt ook zeer in het oog bij de beschouwing van
de klappercultuur.
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De geheele negorij Kotta-Baharoe is als 't ware een groot
klapperbosch en des niettegenstaande heeft er naar deze negorij
een aanhoudende aanvoer plaats van klappers uit deVKotta.
Dit vreemde verschijnsel is te wijten aan de groote menigte kalongs en toepai's, die hier voortdurend en geheel ongestoord op de jonge klappers azen, zelfs op klaarlichten dag
ziet men daar kalongs van den eenen klapperboom naar den andere vliegen en zich aan de jonge vruchten te goed doen.
Yan toepai's krioelt het.
Maar evenmin als men tracht die schadelijke dieren te verjagen of uit te roeijeu, evenmin acht men het der moeite
waard de stammen te ontdoen van de vele parasieten, welke hier en daar ten koste van den boom allerweligst tieren.
Ook in dit opzigt staat de hoofdnegorij Kotta-Baharoe ten
achteren bij de vijf anderen, waar men althans voldoende
klappers voor eigen consumptie heeft, ofschoon men bij meerdere zorg voor de aanplantingen, er een overvloed van zou
kunnen hebben voor den uitvoer naar andere streken.
De koffijcultuur, die hier gedreven wordt, heeft alleen ten
doel de bevolking van de noodige bladeren voor haren gelief koosden en algemeenen drank //kopi-daoen" te voorzien.
Neemt men nu in aanmerking dat de voortdurende bladerenoogst natuurlijk allernadeeligst op de gezondheid en de
vruchtbaarheid van den boom moet werken, en beschouwt
men het in weerwil daarvan betrekkelijk gunstige aanzien van
de meeste aanplantingen, dan komt men tot de overtuiging
dat deze kuituur hier zeer goede resultaten zou kunnen opleveren , als men er de noodige zorg aan besteedde.
De weinige vruchten, die men thans daarvan oogst, worden naar de Oostkust afgevoerd, alwaar ze niettegenstaande
hunne slechte bereiding nog ruime betaling bedingen. Die
uitvoer wordt echter op nog geene dertig picols 'sjaars geschat.
Andere kultures, die afzonderlijke vermelding waardig zijn,
treft men hier niet aan; suikerriet, pinang en eenige vrucht-
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boomen vindt men in alle kampongs. Hier en daar ook wat
gambier en eenige rameh, waaruit men het voor de vischnetten benoodigde touw vervaardigt.
Tabak wordt niet gekultiveerd.
De ploeg is hier zoo goed als onbekend.
De patjoel, //pangkoer," die men hier gebruikt, onderscheidt zich van die welke in de Padangsche bovenlanden gebezigd wordt, door den nog scherperen hoek, dien de steel
met het onderste deel daarvan vormt. De rigting dier beide
deelen is bijna evenwijdig aan elkaar, zoodat het gebruik van
dat gereedschap alleen bij eene zeer voorovergebogene houdin°mogelijk wordt.
h.

XII

KOTTA KAMPAR.

In dit landschap heeft de rijstkultuur eene vrij groote
uitbreiding, zoodat zij in staat is, behalve in de behoefte der
eigen bevolking, ook voor een zeer groot gedeelte in die van
de bewoners der V Kotta's te voorzien.
Overal waar het terrein dat zonder moeite toelaat, heeft die
kuituur in deze streken op natte velden plaats.
Een groot deel der boven beschrevene oevervlakten aan beide
zijden der rivier is in sawahs herschapen, die gemiddeld een
veertig à vijftigvoudigen oogst opleveren.
Gedeeltelijk zijn die sawahs van levend water voorzien.
Ze worden echter meestal met den pangkoer, zelden met den
ploeg bewerkt.
Bijna jaarlijks worden deze velden ook door de bandjirs van
de Kampar-rivier overstroomd, maar zelden in tijden dat het
gewas te velde staat. Waar de gelegenheid zich daartoe aanbiedt, wordt de oogst wegens die overstroomingen meestal in
de op hooger gelegene gronden gebouwde padischuren en woningen opgeborgen.
't Meest valt dit in het oog in de negorij Tandjoeng-Alij,
waar de sawahs in de nabijheid van de laag gelegene kampong
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Silakoet zijn aangelegd, terwijl de loemboengs alle in de op
hooger terrein gelegene kampong Kotta, die op circa 1000
meters afstand van de eerstgenoemde ligt, zijn opgeslagen.
Bovenwaarts van de negorij Tandjoeng vindt men echter
weinig sawah's meer, en de bevolking zoowel van deze negorij
als die van Tabing, Goenoeng-Malelo en Siberoeang drijft de
rijstkultimr bijna uitsluitend op ladangs in het nabij gelegene
gebergte, die hier echter meestal ook goede oogsten opleveren.
Ook in deze streken hebben de velden nog al te lijden van
de olifanten, herten, varkens, vogels en pianggangs. Evenwel schijnen ze hier beter bewaakt en daartegen beschermd
te worden dan in Pangkalku.
Rijst is dus ook hier de hoofdkultuur ; mais en aardvruchten
plant men slechts in geringe hoeveelheid voor versnapering.
De klapperkultuur levert over het algemeen voldoende vruchten voor de behoefte der bevolking.
De koffijkultuur biedt ook alle kans van slagen aan, maar
verkeert hier overigens tot nog toe in hetzelfde geval als in
Pangkallan.
't Is hier evenwel volstrekt niet zeldzaam, dat men tot het
verkrijgen van de noodige jonge plantjes behoorlijke kweekbeddingen aanlegt en deze goed onderhoudt. Een bewijs, dat
de bevolking wel iets voor deze kuituur over heeft, daar ze
anders even goed zou kunnen volstaan met het overplanten
der jonge plantjes, die men onder bijna alle aanplantiiigen vindt.
Wat de overige kultures in dit landschap betreft, kan geheel hetzelfde gezegd worden, als hierboven omtrent die in
Pangkallan vermeld werd.
V.

Veeteelt.

Zoowel in Pangkallan als in Kampar bestaat de veestapel
der bevolking alleen uit karbouwen en geiten.
Runderen zijn er volstrekt niet en alleen te Pangkallan
vindt men een paard, dat het eigendom is van Datoe Pandoeka Sindara.
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Het aantal aanwezige karbouwen kan in Pangkallan globaal op
1200 en in de XII Kotta Kampar op 1600 stuks geschat worden.
Ergerlijk is het aan te zien hoe die dieren hier verwaarloosd worden. Om ze tegen de tijgers te beschermen,
worden ze iederen avond te zamen gedreven in de voor hen
bestemde kralen, die buiten de negorij zijn opgerigt en uit
zeer hooge en zware palisaderingen bestaan, maar dit is dan
ook alles wat men voor die dieren doet.
Die kralen zijn onoverdekt, tengevolge waarvan de regen
het inwendige daarvan in een diepen modderpoel herschapen
heeft, die nooit gereinigd wordt en waarin de dieren dan ook
meestal tot aan den schoft toe wegzinken, zonder dat ze het
kleinste plaatsje harden grond kunnen vinden, om buiten
die verpeste modder te blijven.
Mogen die dieren op het heete van den dag ook al behoefte hebben zich ter verkoeling hunner huid of ter verjaging van insecten in het water of in de modder te wentelen , zeker is het, dat het verblijf in die kralen, waar hunne
huiduitwaseming geheel belet wordt en zij aanhoudend eene
verpeste lucht inademen, zeer nadeelig voor hen moet zijn.
Het ongezonde en verwaarloosde uiterlijk van de karbouwen in deze streken valt dan ook zeer in het oog en moet
voornamelijk aan die slechte kralen worden toegeschreven.
Maar behalve dat vindt men een ander gevolg dier verwaarlozing in de groote sterfte, die hier voortdurend onder
de kalveren heerscht en die maakt, dat er van de tien jonge
karbouwen zelden meer dan drie in het leven blijven.
De meeste dier kalveren sterven kort na de geboorte aan
witten buikloop of stikken in de modder.
't Is zeer te betreuren, dat men in deze streken niet meer
zorg aan de veeteelt wijdt, daar zoowel de overvloed van
gras, als de terreingesteldheid, eene groote uitbreiding daarvan
zouden toelaten.
Voor den landbouw wordt er hier van het vee weinig of
geen partij getrokken.
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De geiten worden Mer op eeiie merkwaardige wijze zoo tegen de nachtelijke aanvallen van tijgers, als tegen liet gevaar
van overstroomingen beveiligd, door ze iederen avond m bokken op te sluiten, die op vier à vijf meters hooge stijlen gebouwd zijn.
De toegang tot zoohi bok bestaat in ean hellenden boomstam,
die op onderlinge afstanden van 25 à 30 centimeters van horizontale inkepingen is voorzien, van de deur tot op den
grond reikt en aan weerszijden geflankeerd wordt door leunmgen van ligt hout.
Nadat de geiten des avonds naar boven zijn gedreven, worden die toegangen afgesloten door eene menigte doorntakken
tauchen do leuningen van den als trap dienenden boomstam op
te stapelen, om de tijgers het naar boven klimmsn te beletten.
Werden die hokken altijd behoorlijk onderhouden, dan zou
de hier besshrevens gewoonte geen bewaar hebben en in tegendeel aanbeveling verdienen, maar dair zoowel hokken als
afgano-en meestal verwaarloosd worden, moet het than, dikwijls
gebeuren, dat de geiten, vooral bij het verlaten hunner hokken naar beneden storten en hunne pooten breken.
Het aantal geiten, dat men hier aantreft, is niet onaanzienlijk, maar zelfs niet bij benadering op te geven.
De overi-e huisdieren, die men in deze streken vindt, zijn
enkele honden, katten wier luiheid en ongeschiktheid om
ratten en muizen te vangen tot in de Padangsche Bovenlanden spreekwoordelijk is geworden, alwaar men een lui en onbruikbaar persoon met een »Koetjing Kampar" vergelijkt, en
verder eenden en kippen in voldoende hoeveelheid voor de
behoefte der bevolking.

VI. Vischvangst.
De vischteelt in vijvers is in deze streken geheel ongebruikeiijk.
Daarentegen zijn de rivieren vrij vischrijk.

395
Men kent bier verschillende manieren van visschen. De
meest gebruikelijke echter zijn die met het werpnet en het
harpoeneren.
Eerstgenoemde behoeft wel geen nadere beschrijving.
Vermelding verdient echter eene gewoonte van enkele vissahers in het Pankallausche, die, nadat het uitgeworpen net den
grond bereikt heeft, zelf te water te gaan en duikende —
soms in vrij diep water — met de handen de visscheu onder
het net weg halen, die anders bij liet ophalen van het net
zouden kunnen ontsnappen.
In niet snel stroomende gedeelten der rivier ziet men dikwijls een acht à tiental praauwtjes in een halven cirkel eerst
een klein eind de rivier opboomen, om op een zelfde oogcnblik alle elkaar te naderen , den kring te sluiten en te vernaauwen en dan gezamenlijk in het midden daarvan hunne
netten te werpen.
Het harpoeneren geschiedt hier op de volgende wijze.
Op een der oevers bouwt men een klein hokje van circa
4 voet in het vierkant, dat zoowel van boven als aan de zijden zoo digt met groene bladeren wordt bedekt, dat alle licht
van die kanten wordt afgesloten.
D J vloer van dat hokje bestaat uit slechts een paar stukken hout, waarop men zitten kan, een paar voet boven de oppervlakte van het water.
Daarna spant men van onder uit dit hokje tot aan den anderen oever eene rottan over de volle breedte der rivier, welke
rottan over hare geheele lengte stukken van den schil van
pisangstammen draagt, die à fleur d'eau in het water drijven.
De witte kleur van die fladderende schillen doet de visschen ,
die deze plaats passeren willen, naar den oever zwemmen, waar
onder het hokje eene opening is gelaten in die eigenaardige
barricade.
In dat hokje nu posteert zich de visscher met zijn harpoen en is dan door de volslagen duisternis die daar binnen
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heerscht geheel onzigtbaar voor de visschen, terwijl hij zelf
met het meeste gemak kan waarnemen alles wat er onder hem
passeert, daar dit verlicht wordt door de schuine stralen die
het water doorlaat.
De ijzeren harpoen heeft een viertal weerhaken en zit slechts
los bevestigd aan zijn houten steel, maar is daarentegen degelijk verbonden aan eene lange rottan lijn, die den visscher
toelaat, nadat hij een visch getroffen en den harpoensteel
teruggetrokken heeft, het gewonde dier, dat zich anders door
de eerste krachtige bewegingen zou losscheuren, gelegenheid
te geven een eind verder te gaan uitspartelen om na de vermindering van zijne krachten te worden opgehaald.
De grootste visschen worden altijd op deze wijze gevangen.
Verder vischt men hier ook nog door middel van fuiken,
die soms met veel zorg en netheid bewerkt zijn en meestal
vervaardigd worden uit de saga van den anaoeboom.
Op enkele plaatsen der rivier gebruikt men wel eens treknetten.
Zoowel deze als de werpnetten zijn zeer fijn en sterk vervaardigd uit rameh-touw van eigen fabricaat.
Het breijen geschiedt op geheel,dezelfde wijze als dit in
Europa gebruikelijk is en met dezelfde vlugheid.
Ter bezwaring van de netten gebruikt men tinnen ringen,
waarvoor men het metaal uit Tapoeng haalt.
Het bedwelmen der visschen door middel van de bekende
vergiftige plantensoorten is hier niet gebruikelijk.

VII.

Communicatie-middelen.
a. PANGKALLAN.

Zooals in bijna alle gedeelten van den Indischen archipel,
waar ons direct gezag zich niet laat gelden, bevinden zich
ook in deze streek de landwegen in een totaal verwaarloosden
toestand, 't Zijn niet meer dan slechte voetpaden, die op eene
enkele uitzondering na voor ruiters geheel onbruikbaar zijn.
Het pad, dat hier het eerst vermelding verdient, is dat,
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hetwelk de hoofdnegorij Kotta-Baharoe met de afdeeling L
Kotta's verbindt.
Van af Kotta-Baharoe tot aan de grens van het district
Sari-Lamah, bij de kleine kampoeng Lakoh-Gedang, heeft het
eene lengte van 10^ à 11 Java-palen.
Het begin daarvan loopt in zuid- westelijke rigting tot het
einde der vlakte van Kotta-Baharoe bij de bandjar KapalaPadang.
Over dat gedeelte, waarvan de lengte ± %\ paal bedraagt »
is het geheel vlak en zou zonder veel moeite in een zeer goeden rijweg herschapen kunnen worden.
Bij Kapala-Padang wendt het zich regt zuidwaarts en doorloopt over een golvend terrein, echter zonder belangrijke hellingen, een bosch van jong hout, tot dat het de negorij KottaAlam bereikt; over dezen afstand, circa 4 paal, is men ruim
600 Eijnlandsche voeten geklommen. Dit gedeelte wordt
slecht onderhouden, maar zou ook gemakkelijk in een goeden
weg met geringe hellingen te vervormen wezen.
Van af Kotta-Alam worden de hellingen langzamerhand
sterker en op de vier thans volgende palen klimt men ruim
1200 Eijnl. voet, welke klim bovendien nog zeer ongelijkmatig verdeeld is, zoodat op de laatste twee palen zeker het
| deel daarvan komt, 't geen voor dit gedeelte eene gemiddelde helling van 1 op 12 geeft.
Na het passeren van de grens bij paal 43 volgt nu een
nog steiler gedeelte van een paal lang en eene gemiddelde helling van 1 op 8, waarmede men, na nog 600 voet geklommen
te wezen, het hoogste punt van den bergrug bereikt.
Deze laatstbedoelde drie palen zijn zeer moeijelijk en bovendien slecht onderhouden.
Ofschoon de weg over dat gedeelte op sommige plaatsen
met voordeel te verleggen zou wezen, valt het echter te betwijfelen of er in deze rigting wel ooit een geschikte karrenweg kan worden aangelegd, ten zij men door zigzags den afstand aanmerkelijk vergroot.
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Bovendien is de verdere weg van af paai *2 tot aan de
negorij Araoe, bij paal 34, alles behalve gemakkelijk en loopt
op verscheidene plaatsen met zeer sterke hellingen langs steile
bergwanden, vooral tasschen de palen 37 en 34«, zoodat men
met het verbeteren van liet in Pangkalku liggende gedeelte
slechts weinig geholpen KOU wezen.
't Is echter niet onmogelijk, dat dnor eene nadere bestudering van het terrein een geschikter tracé zal kunnen
worden gevonden, ofschoon men bezwaarlijk een lager overgangspunt dan het bestaande bij paal 39 zal kunnen vinden.
De totale afstand langs den tegenwoordigen weg van KottaBaharoe tot Pajakoemboeh bedraagt 32 h 33 Java-palen.
Een andere weg, die in belangrijkheid op den pas beschrevene volgt, is die van Kotta-Baharoe naar Batoe-Bersoerat aan
de Kampar rivier.
Deze mag echter ter naauwernood den naam van voetpad
dragen.
Hij loopt eerst in noord-noordoostelijke rigting tot de
bandjar Koeboe-Penawar en van daar regt noordelijk naar Batoe-Bersoerat.
Voortdurend klimmende en dalende in dit zeer heuvelachtige terrein, heeft men wegens den uiterst verwaarloosden toestand van den weg ongeveer vier uren noodig om de zeven
à acht palen, den afstand van Kotta-Baharoe tot Koeboe-Penawar, af te loggen.
Het verdere gedeelte, van hier tot Batoe-Bersoerat, is wel
iets beter maar niet veel. De lengte daarvan kan op 16 à 18
palen gerekend worden, zoodat de geheele lengte van dien
weg 23 à 26 paal bedraagt.
Do inlanders besteden er echter bijna altijd I f dag over
en overnachten dan te Koeboe-Penawar, daar dit de eenige
plaats is, waar men woningen aantreft.
Voor het overige loopt deze weg door een digt bosch, de
zoogenaamde '/rimboe-pandjang."
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Paarden kunnen alleen onbereden hier langs gebragt worden en dan nog met groote moeite.
Yolgens de met deze streken bekende inlanders, zou die
weg echter zeer goed te verbeteren wezen; in vroegeren tijd
is ook al eens van Batoe-Bersoerat uit daaraan begonnen,
maar daar de bevolking van Pangkalku haar aandeel niet bewerkte, heeft die van Kampar den arbeid ook weder gestaakt.
Verder loopt er nog een voetpad van uit Kotta-Baharoe
naar Menggilang en een ander naar Goenoeng-Malintang. Het
eerste is circa 8 en het andere ongeveer 9 Dalen lang.
Dat naar Menggilang is volgens informaties voor voetgangers vrij goed en verlengt zich verder tot in het stroomgebied van de Kampar-Kiri.
Het andere dat weder veel meer geaccidenteerd is, loopt
voorbij de negorij Goenoeng-Malintang door naar Loeboe-Alij
in Kapoer nan Sembilan, welke plaats nog circa 12 paal van
eerstgenoemde verwijderd is.
Van die beide wegen wordt echter weinig gebruik gemaakt;
men prefereert de daar bestaande waterwegen, voor zoo ver
ze bruikbaar zijn.
De voorname handelsweg van deze streek met de landen
van de Oostkust, is de Mahi-Pivier.
In gewone omstandigheden heaft men niet meer dan één
dag noodig om van Kotta-Baharoe Moeara-Mahi te bereiken
en ongeveer twee dagen om die reis in omgekeerde rigting te
doen. Bij hoogen waterstand duurt deze laatste echter wel
eens vier à vijf dagen.
Verschillende plaatsen van dezen waterweg zouden niet zonder gevaar te passeren wezen, wanneer de bemanning der praauwen minder bedreven was in het besturen der vaartuigen.
t Zijn meestal groote rotsblokken in de bedding der rivier, die de vaart bemoeijelijken en door welker opruiming,
die niet eens zoo heel veel moeite zou kosten, aan de bevolking een groote weldaad zou bewezen worden.
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De praauwen die op deze rivier gebruikt worden, laden 10,
15 en hoogstens 20 pikols; zij zijn zeer plat van bodem, in
het midden breed uitgebouwd en laag op het water, terwijl
zij voor en achter iets hooger en scherp toeloopen.
Zij zijn zamengesteld uit een breed en zwaar kielhout, dat
tevens het midden gedeelte van den bodem vormt en waaraan
een aantal Hampen zijn uitgespaard, die tot bevestiging van
de ribben dienen, op welke aan weerszijden, naar gelang der
grootte, twee, drie of vier over elkaar heen schietende planken
vastgeklonken zijn.
Die planken reiken van den voor- tot den achtersteven en
bestaan zooveel mogelijk uit één stuk.
De stevens zijn op het kielstuk ingelaten en hebben aan
weerszijden voegen, waarin de uiteinden der boordplanken bevestigd worden.
Tan steven tot steven is zoo eene praauw, die 20 pikols
laden kan, 5 i à 6 meters lang. Hare grootste breedte bedraagt
1.60 à 1.70 meter. Geladen is haar diepgang 40 à 50 centimeters.
Behalve een beweegbaar dak, dat de lading in de voorste helft
van de praauw tegen den regen beschermt, hebben die vaartuigen
allen een soort hutje op hunne achterste helft, dat veel bijdraagt
om hun een zeer eigenaardig voorkomen te geven.
Dat hutje is van voren open en heeft van achteren een
meestal van snijwerk en kleuren voorzien beschot, waarin een
vierkant gat is aangebragt dat tot deur dient, maar ter nauwernood groot genoeg is om iemand door te laten. De zijwanden
van dat hutje, meestal even als het achterschot en de bovenste
boordplanken, met snijwerk en levendige kleuren versierd,
zijn boven het boord 20 à 30 centimeters hoog en dragen het
dak, waarvan de nok zich aan de voorzijde slechts 40 à 50
centimeters boven die wanden verheft, maar dat van achteren
in een hoogen en scherpen punt toeloopt, die zeker twee
meters boven het boord uitstrekt en geheel den vorm heeft
van de dakpunteu der echt Menangkabowsche huizentype.
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Die praauwen zijn meestal bemand met vier roeijers en een
man op den achtersteven, die het vaartuig door middel van
een korten riem bestuurt.
De rivier afgaande roeit men, opkomende boomt men.
Boven Kotta-Baharoe zijn deze vaartuigen niet meer te gebruiken en om van daar naar Goenoeng-Malintang of naar
Menggilang te komen, bezigt men kleinere praauwtjes, die in
samenstelling en rompvorm geheel met de beschrevene overeenkomen , maar geene daken of hutjes hebben.
b. XII
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Langs den zuidelijken oever van de Kampar rivier, van af
Poelaoe-Gedang tot Goenoeng-Boengsoe, loopt een weg, die
tot bij Batoe-Bersoerat alleen voor voetgangers bruikbaar is,
maar van daar tot Goenoeng-Boengsoe ook voor ruiters geschikt is.
Bij deze plaats wordt de rivier overgestoken en dan vervolgt
zich diezelfde weg langs den noordelijken oever tot aan de
westelijke negorij Siberoewang, maar is slechts tot GoenoengMalintang als paardenpad bruikbaar.
Al de negorijen van dit landschap worden door dien weg
onderling verbonden.
Het eerste gedeelte van af Poelaoe-Gedang tot Batoe-Bersoerat heeft eene lengte van circa 11 palen en op verschillende
plaatsen vrij steile hellingen, die echter bij doelmatiger aanleg
meerendeels zoo niet alle zouden kunnen vervallen.
't Zou in elk geval niet veel moeite kosten, dat gedeelte
ook voor paarden geschikt te maken.
Van af Batoe-Bersoerat tot Moeara-Takoes, een afstand van
circa 8 palen, doorloopt de weg een meerendeels vlak terrein
en behoeft alleen wat verbreed te worden om het vervoer per
as toe te laten.
Tan Moeara-Takoes tot Goenoeng-Malelo, welke afstand 15
palen bedraagt, treft men hier en daar wel eenige hellingen
aan, maar het lijdt geen twijfel of deze zouden vermeden
kunnen worden door doelmatige verlegging van den weg.
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Eu eveiizoo zou het weinig moeite kosten om den weg tot
aan Batoe-Labi, de laatste kampong van Siberoewang, in orde
te brengen, daar op dit laatste nog 4 palen lange gedeelte
alleen eau paar onoverbrugde riviertje-s en eene moersasige
plaats het gebruik van paarden verbieden.
Behalve de bovenomschrevene weg, die eene totale lengte van
38 palen heeft, bestaan uit verschillende puuten van dit landschap
voetpaden, die naar de naburige streken leiden. Het voetpad van
Batoe-Bersoerat naar Kotta-Baharoe werd hierboven reeds vermeld.
Van eerstgenoemde plaats, of beter gezegd van Kotta-Tengah
aan de overzijde der rivier, heeft men nu verder een voetpad,
dat men het verlengde van het laatst bedoelde zou kunnen
noemen, naar Kotta-Bmah in Tapoeng en van daar over Kabou
naar Batoe-Gadjah aan de Siak rivier. De afstand van KottaTengah tot Kotta-Banah bedraagt 7-'- à 8 palen. Zoo als
thans de toestand van dat voetpad is, kan het niet onder de
gemakkelijke gerekend worden. Het volgt veelal de gol vingen
van het terrein en het hoogste punt ligt 250 E. voet boven
Kotta-Tengah, mat een weinig moeite zou dit pad echter
zeer goed voor ruiters bruikbaar te maken zijn.
Yan ongeveer denzelfden aard is het pad dat van Pangkij
naar Kotta-Eauah leidt. Het loopt ook over denzelfden bergrug,
een uitlooper van den Boekit-Soeligi, alleen schijnt het 1£
à 2 palen korter te wezen.
Van uit Batoe-Bersoerat heeft men ook een voetpad naar
Koewo, de eerste negorij der V Kotta's, dat circa 28 palen
lang moet wezen, alleen voor voetgangers bruikbaar, en niet
dan met. de grootste inspanning in één dag af te leggen is.
Het loopt voor een groot deel door een heuvelachtig terrein
en over zijne geheele lengte door bosch en wildernis.
Van uit de negorij Tandjoeug bestaat een weg, die deze
landstreek met het district Kapoar nan Sambilan verbindt.
De eerste plaats van dat district, die men daarop aantreft,
is de negorij Moeara-Paiti. De onderlinge afstand dezer twee
negorijen bedraagt circa 14 palen.
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Van Tandjoeng uit begint het pad zigzagsgewijze al spoedig
zoo steil langs de hellingen van den bergrug te klimmen, dat
ruiters genoodzaakt zijn af te stijgen en van tijd tot tijd
zelfs hunne handen noodig hebben om naar boven te komen.
Dit moeijelijke gedeelte is circa één paal lang. Daarop
volgt een eind, dat afwisselend klimt en daalt in niet belangrijke hellingen. Op deze wijze bereikt men op circa 3 paal
afstand van Tandjoeng het hoogste punt van den weg en is
dan 1080 R. voet van uit da ganoemde plaats geklommen.
Thans daalt liet pad aan de andere zijde van den bero-ru«'
weder neer, in het begin vrij geleidelijk tot ongeveer de grens
tusschen Kampar eu Kapoer nan Sambilan, die hier op circa
5 paal afstand van Tandjoeng verwijderd ligt.
Van uit dit grenspunt tot aan de uitwatering van de Soengij
Tanggij in de Batang Aijer Kapoer nan Gedang, een afstand
van ongeveer 5'- paal, daalt en klimt de weg met sterke
hellingen en veelal langs steile bergwanden.
De totale daling aan deze zijde, van uit het hoogste punt
tot de even vermelde Soengij Tanggij-, bedraagt circa 960 voet.
De overige 3-»- paal, van af de Soengij Tanggij tot aan de
negorij Moeara-Païti, waarop men nog twee rivieren met
name de Soengij Kapoer nan Ketjil en de Soengij Païti
overtrekt, loopen door een bijna vlak terrein.
Zooals reeds gezegd is, treft men op dien geheelen afstand
van circa 14 palen geene bewoonde plaatsen aan. Da eerste
tien palen loopen door bosch en wildernis, de laatste vier
door een met kreupelbosch begroeid terrein.
De geheele weg is te paard af te leggen, behalve de zeer
steile hellingen in de nabijheid van Tandjoeng.
Zoowel van de negorij Tabing als van uit Goenoeng-M'alelo
is het mogelijk de negorij Doerian-Tinggi in Kapoer nan
Sambilan te bereiken, voor 't ooganblik zijn die beide paden
echter nog zóó ongebaand, dat alleen de in deze streken goed
bekende inlanders die wagen in de wildernis kunnen vinden.
Volgens hun voorgeven echter moet het terrein tusschen
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Goenoeng-Malelo en Doerian-Tinggi allezins geschikt wezen
voor liet aanleggen van een goeden weg zonder belangrijke
hellingen.
Van uit de negorij Siberoewang loopt een voetpad naar
Pandelian-ßokkan, dat voor voetgangers vrij gemakkelijk, en
een ander naar Gloegoer, dat zeer geaccidenteerd en moeijelijk
moet wezen.
Volgens informatie's der inlanders zijn deze beide wegen een
goeden dagmarsch lang. Geen van beide zijn voor ruiters
bruikbaar.
Voor zoo veel mogelijk maken de handelaren in deze streken
echter bij preferentie gebruik van den waterweg, dien de
Kampar-rivier hun aanbiedt.
Deze levert minder gevaren op dan de boven beschrevene
Mahi-rivier en is tot de negorij Siberoewang bevaarbaar voor
praauwen van dezelfde grootte en constructie, als die welke op
de Mahi gebruikt worden, ofschoon ze op sommige plaatsen
lastige ondiepe banken te passeren hebben.
Boven Siberoewang wordt de Kampar-rivier bijna alleen
stroomafwaarts en met vlotten bevaren, waarmede de producten
van de V I Kotta Gloegoer worden afgevoerd.
Beneden Moeara-Mahi komt eene zeer lastige en gevaarlijke
stroomversnelling voor, die hierboven onder den naam van
//bating gedang" reeds besproken werd.
De beladen praauwen, zoowel op- als afwaarts varende, zijn
genoodzaakt hier te lossen. Hunne lading wordt dan een
paar honderd meters vêr over land getransporteerd en de
praauwen zelve door een' daar wonenden loods over de gevaarlijke
plaats gebragt.
't Laat zich aanzien dat ook hier de groote rotsblokken, die
dit gevaar veroorzaken, zonder buitengewone moeite met behulp
van mijnen uit den weg zouden kunnen worden geruimd.
De zijrivieren van de Kampar, voor zoover ze in de X I I
Kotta's uitmonden, zijn behalve de B. A. Mahi en de B. A.
Kapoer nan Gedang alle onbevaarbaar.
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Ook de laatstgenoemde, die hare uitwatering tusschenTandjoeng eu Tabing heeft, kan eigenlijk niet onder de bevaarbare
rivieren gerekend worden. Ze heeft meestal een' zeer sterken
stroom en op verscheidene plaatsen gevaarlijke en naauwe passages. Yan dezen waterweg wordt dan ook weinig gebruik
gemaakt en alleen met kleine praauwtjes.
De vaartuigen, die op de Kampar-rivier worden gebruikt,
zijn geheel en al van dezelfde constructie als die van KottaBaharoe, welke boven beschreven werden.
Bij gewonen waterstand heeft eene geladene praauw ongeveer 12 uren noodig om van Koewo in de YI Kotta's MoearaMahi te bereiken. Afvarende doet men die reis in de helft
van dien tijd.
Van Moeara-Mahi tot Siberoewang duurt de reis voor eene
geladen praauw meestal twee volle dagen, in omgekeerde
rigting niet meer dan één dag.
VIII.

Handel.

a. PANGKALLAN.

Niettegenstaande de boven beschrevene vrij. lastige wateren de over 't algemeen uiterst slechte landwegen, is de handel,
die in deze streken gedreven wordt, zeer levendig.
Een groot deel van de bevolking van Kotta-Baharoe vindt
daarin zijn bestaan.
Voor deze negorij is de doorvoerhandel echter het meest
van belang. Jaarlijks worden aanzienlijke hoeveelheden rijst
van uit de L Kotta's naar de oostelijke streken afgevoerd, die
bijna alle hunnen weg over deze plaats nemen, en niet minder
belangrijk is de hoeveelheid gedroogde visch //troeboek", die
aan de Siaksche kusten gevangen en bereid, langs dezen weg
in de Padangsche Bovenlanden wordt ingevoerd.
Statistieke gegevens daaromtrent zijn wel is waar niet bekend,
maar men kan zich wel eenigzins een denkbeeld vormen van
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die handelsbeweging, wanneer men weet, dat er te KottaBaharoe circa 150 praauwen te huis behooren, die gemiddeld
eenmaal in de drie weken een heen- en terugreis tusschen deze
plaats en de V Kottas doen en elk 10 tot 20 pikols laden.
Behalve die twee voorname artikelen van doorvoer, die
Kotta-Baharoe passeren en tot of van deze plaats per koelie
langs den landweg over Kotta-Alam, Oeloe-Aijer en Araoe
vervoerd worden, komt hier in de eerste plaats verder in
aanmerking een groot aantal karbouwen, dat van uit de V
Kotta's langs den landweg benoorden de Kampar-rivier tot
Batoe-Bersoerat en van daar door de //rimboe-pandjang" langs
Koeboe-Penawar op Kotta-Baharoe wordt aangebragt, om
verder naar de L Kotta's te worden vervoerd.
Ook van uit het landschap XII Kotta Kampar is de uitvoer
van die dieren langs den bedoelden weg niet onaanzienlijk.
Be veehandelaren zijn meestal personen uit de L Kotta's,
voornamelijk uit de distrikten Moengkar en Sarilamah.
De uitvoer van eigen producten van Pangkalku naar de
oostelijke streken bestaat voornamelijk uit damar, was en
verder uit kleine hoeveelheden benzoë, getahpertjah en koffij.
Ook wordt er wel eens rottan en hout afgevoerd, het laatste
voornamelijk voor het bouwen van praauwen bestemd.
Ónder de koffij, die van hier naar de Oostkust gebragt
wordt, zal wel eens een enkele pikol voorkomen, die eigenlijk
in de Gouvernements pakhuizen van de L Kotta's te huis
behoorde ; evenwel schijnt de sluikhandel in dit artikel, die
vroeger hier vrij belangrijk was, tegenwoordig weinig beteekenis
meer te hebben.
Naar de Gouvernements landen heeft van uit Pangkallan,
voor zoo ver bekend, geen uitvoer van eigen producten plaats,
tenzij een zeker aantal karbouwen, die jaarlijks denzelfden
weg opgaan als de boven vermelde uit de V Kotta's en uit
Kampar.
Daarentegen ontvangt Pangkallan uit de L Kotta s voor
eigen consumptie eene aanzienlijke hoeveelheid rijst, bijna
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uitsluitend voor ds bevolking van Kotta-Baharoe, en verder
tabak, gambier en suiker.
De invoerartikelen, die via de V Kotta's voor eigen consumptie worden aangebragt, zijn zout, troeboek, klappers,
pajongs, buskruid, lijnwaden, zijden stoffen en kramerijen en
verder koperwerk, zooals doelangs, waterketels, lela's, gongs,
enz.
Eene raming van de hoeveelheid of van de geldswaarde dier
artikelen zou wegens gebrek aan vertrouwbare gegevens te
globaal wezen om van eenige waarde te kunnen zijn. Zoowel
de in- en uitvoer als de doorvoerhandel is bijna uitsluitend
in handen van de bevolking van Kotta-Baharoe. Die van de
andere negorijen van Pangkallan neemt daaraan weinig deel
en die van de oostelijke streken zooals V Kotta en Tambang
m het geheel niet. Daaraan moet het gedeeltelijk worden
toegeschreven, dat men hier geene passars vindt. Wel zijn de
kampongs Oelak-Pantij en Kotta-Baharoe de verzamelplaats
van handelaren en heerscht daar ook meestal veel handelsdrukte
door laden, lossen, bieden en koopen eu door de menigte
lapau's, die aldaar verschillende artikelen in het klein slijten,
maar bepaalde marktdagen kent men hier niet.
Voor die lapau's is de kleinhandel in zout en troeboek het
voornaamste. Ze slijten het eerstgenoemde per tjoepak tegen
een' prijs, die met ongeveer ƒ 6.— de pikol gelijk staat.
Men noemt dit zout hier //garam Siam." Het wordt, zooals
boven gezegd is, van de oostelijke streken aangevoerd en is
witter van kleur dan het Gouvernements zout.
De geldspecie, die hier in omloop is, bestaat voornamelijk
uit Mexicaansche dollars eu de zoogenaamde //kepeng ajam"
of //kepeng itam" van Engelschen stempel.
In deze laatste munt ontvangt de mindere man bij voorkeur
zijne betaling.
Ons zilvergeld is hier weinig gewild. De oude hollandsche
duiten, die //kepeng sirah" genoemd worden, wel, maar onze
nieuwe koperen pasmunt in het geheel niet.
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De verhouding tusschen onze rijksdaalders en het hier
gangbare kopergeld is hier eenigzins anders dan in de Padangsche
Bovenlanden en wel in het voordeel van den rijksdaalder,
hoewel deze in waarde bij den Mexicaanschen dollar wordt
achter gesteld.
Do ondervolgende vergelijkingen zullen dit verduidelijken.
1 Mexicaansche dollar = 4 reaal en 2 koepangs,
1 rijksdaalder = 4 reaal en 1 koepang,
1 reaal = 4 koepang,
1 koepang — 60 kepeng ajam = 20 oude Hollandsche duiten,
zoodat een Mexicaansche dollar = 1 0 8 0 en een rijksdaalder
= 1020 kepeng ajam is, of respectievelijk = 360 en 340
oude Hollandsche duiten.
Ons guldenstuk wordt hier gelijk gesteld met I £ reaal;
zilveren pasmunt vindt men in 't geheel niet.
De reaal en koepang zijn slechts fictieve benamingen voor
de daardoor uitgedrukte geldswaarden. Deze zijn blijkens het
bovenstaande respectievelijk gelijk gesteld met ƒ 0.66 e , en
/ 0.16° Indisch courant.
Volgens dezen maatstaf wordt de waarde van onzen rijksdaalder in deze streken / 2.83 3 en die van den Mexicaanschen
dollar ƒ 3.—
Hieruit blijkt dat men, door het genoemde kopergeld in
de Gouvernements landen te brengen en het volgens den aldaar
gewonen koers tegen rijksdaalders in te wisselen, ruim 13°/ 0
winst behalen kan.
Neemt men echter de wettelijke waarde van den rijksdaalder
als uitgangspunt aan, wat waarschijnlijk juist is, dan wordt
de koers van ons guldenstuk in deze streken ƒ 0.88 » en de
waarde van den reaal en van den koepang respectievelijk/0.58 8
en / 0.14 7 .
I. XII
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De transitohandel heeft in dit landschap veel minder beteekenis
dan in Pangkallan.
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Het voornaamste artikel daarvan is de koffij, die in eene
jaarlij ksche hoeveelheid, welke op 200 à 250 pikols geraamd
wordt, door de bevolking van Gloegoer op vlotten naar Siberoewang en Goenoeng-Malelo wordt gebragt, waar ze door
handelaren van Kampar of van VI Kotta wordt opgekocht,
om verder naar de Oostkust vervoerd te worden.
Voor het grootste deel is dié koffij, bij de quasi-bereiding
die ze ondergaan heeft, ergerlijk mishandeld; ze is gebrekkig
gedroogd, sterk gestampd en toch slechts half gepeld, vermengd
met veel onreinheid en meestal reeds door den snuitkever
beschadigd, 't Geheel ziet er zeer onoogelijk uit en is ter
naauwernood als koffij te herkennen. Niettemin betalen de
handelaren der V Kotta's ze nog gaarne met 8 à 10 dollars
de pikol.
Behalve die koffij wordt er uit Gloegoer ook eene zekere
hoeveelheid was, damar, benzoë, getahpertjah en ramehtouw
van eigen fabricaat aangevoerd, welke artikelen bijna alle
op den passer te Goenoeng-Malelo verhandeld worden en verder
naar de Oostkust gebragt.
De personen van Gloegoer, die deze koopwaren aanbrengen,
laten de vlotten, waarmede zij gekomen zijn, achter op de
plaats waar zij hunne zaken aan den man gebragt hebben,
koopen daar zout, gedroogde visch en eenige andere benoodigdhedeii in en keeren daarmede beladen over land weer naar
hunne negorijen terug.
Op den passer, die iederen Zondag te Goenoeng-Malelo bij
de kampong Moeara-Soebaling gehouden wordt, worden ook
uit andere streken nog een aantal artikelen aangebragt. De
handel is er vrij levendig.
Handelaren uit de Gouvernements lauden, die via Kapoer
nan Sambilan hier komen, brengen hier dezelfde soorten lijnwaden en kramerijen aan, die men op alle passers in de Padangsche
Bovenlanden vinden kan.
Inwoners van de Tapoeng- en Eokkan-streken voeren hier
was en rijst aan; handelaren uit de V Kotta's voornamelijk
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zont, droogevisch en buskruid. Rijst, was, damar, getahpertjah e . benzoë worden hier door de bevolking van Kampar
zeif aan de .handelaren te koop aangeboden.
Ook in alle andere negorijen van dit landschap wordt in
deze artikelen eenigen handel gedreven met de VI Kotta's,
maar behalve te Goenoeng-Malclo vindt men er nog slechts
éene bepaalde marktplaats, namelijk die te Pangkij, waar iederen Donderdag passer gehouden wordt, maar die veel minder
druk bezocht is dan de eerstgenoemde en waar hoofdzakelijk
rijst voor den uitvoer wordt verhandeld, terwijl er zout en
troeboek voor de consumptie wordt aangebragt.
De geheel jaarlijksche hoeveelheid rijst, die uit dit landschap
naar de oostelijke streken wordt uitgevoerd, moet zeer aanzienlijk
wezen, maar kan ook alweer niet in cijfers worden opgegeven.
De grootste helft der praauwen die hier voor den handel
gebruikt worden, behooren in de V Kotta's te huis. Het
volk in de XII Kotta's is meer landbouwer dan handelaar.
De muntspcciën, die hier in omloop zijn en hunne onderlinge
verhoudingen zijn geheel dezelfde als die, welke Hervoren
met betrekking tot Pangkalku beschreven werden, en alles
wat daaromtrent boven vermeld werd, is ook op deze landstreek
van toepassing.

BIJLAGE A.

HOOGTE-OPGAVE
van eenige plaatsen in de afdeeling L Kotta en in de
landschappen VI Kotta Pangkallan en XII Kotta Kampar in meters en in rijnl. voeten boven d3 zee.

Meters

Paijakoemboeh
Araoe (negorij)
district Sarilarnah
Landij Singkek (hoogste punt v/d. weg)
id.
Vlakte van Landij •
(paal 37)
id. . .
Boekit Api (hoogste
punt van den weg)
id. . .
Oeloe-Ajar (pasangrahaii)
id.
Hoogste punt v/d. weg
bij paal 42
id.
Kotta-Alam (pasangrahan)...distr. Pangkallan
Kotta-Baharoe
(id.)
id.
Moeara-Mahi (kampong) . . . distr. Kampar.
Batoe-Bersoerat (negorij)
id.
Hoogste punt op weg van
Batoe-Bers. naar Kotta-ßanah (Tapoeng)
id. . .
Kotta-Eaiiah (negorij)
distr. Tapoeng.
Tandjoeng
(id.)
distr. Kampar.
Goenoeng-Malelo (id.)
id. . .

R. voeten

497
525

1584
1673

814

2594

802

2556

942

3001

812

2590

862 . 2749

308
103
58
88

981
328
185
281

166
86
102
114

529
274
325
363

412

Hoogste punt op den weg van
Tandjoeng naar DoerianTinggi (Kapoer nan IX). . distr. Kampar.
Sialang (pasangrahan)
Kapoer nan IX.
Kotta-Toewah (id.)
id. . . .
e
I hoogte op weg van Kotta-Toewali naar Mahi
id. . . .
Soengij-Nanning (kampoeng)
id. . . .
C
2 hoogte op weg van
Kotta-Toewah n/. Mahi
district Mahi.
Soengij-Nennan (kampoeng)....
id. . . .
3e hoogte op weg van
id.
Kotta-Toewah n/. Mahi
id.
Pasangrahan van Mahi
I

Meters.

E . voeten

441
153
154

1405

587

1871

270

860

330
292

1052

469
247

1495

347
286

1107

748
816
779
531

2383
2600
2482
1692

488
491

930

788

e

hoogte op weg van Mahi
naar Baroe-Goenoeng
id. . . .
Brugdek Batang Ajer Mahi
id. . . .
Grens Mahi en Kotta-Lawas
(weg)
Baroe-Goenoeng (pasangrahan)...Kotta-Lawas.
Poeardatar (etablissement)
id. . . .
Soeliki
(id.)
Soeliki.
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Nota. De hierboven opgegevene hoogten zijn alle genomen
met den aneroide-barometer en berekend volgeus de formule
van Eadau.
Palenibaijan, den 10 October 1875.
De hontroleur der I e Hasse, toegevoegd aan
den Resident der Padangsche
Bovenlanden,
(w. g.)

W. MICHIELSEN.
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BIJLAGE B.

BEVOLKINGS-STATISTIEK
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opgenomen in Junij en Julij 1875.
s

o

E
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O

E

s.
T O T A A L.

DOMO.

MALAJOE.

NEGORIJEN.

PATAPANG.

TJINIAGA.

PILIANG.
p

d 1

m

PAGAR

TJANTJANG.

CD

o

1—1

È
HS

K'

95
22

27

15

10

41

147
185

14

16

10

12

12

10

4

58

77

67 i 103 i 305

18

20

17

22

Goenoeng-Malintang

49

60

51 !

72

77

69

47

47

57
29

24

58

44

42

64 I 224

Kotta-Alam

137 i 134 : 199

77
375

Kotta-Babaroe

30

80

60

S0 j 250

25

30

26

26

74
52

68

59

28

29

35

31

19

25

"

18

33

14

7

Menggilang

19

15

13

14

61

9

6

2

3

31

6

6

2

3

17

21

IS

15

16

70

157

180

191

675

225

212

163

175

775

143

190

103

7

21

7
26

7
24

9

10

33

35

34

39

123

31
5

33

u

19

6

6

36

«

86

118

69

91

364

25

33
5

13

19

92

«

4

16

Totaal
Poeloe-Gedang. .

147
6

Ïandjoeug-Alij. .
Batoe-Bersoerat.
Binamang

19

36

15

19

Kotta-Tengah.. .

59

76

61

66

79
262

Pangkij

31

31

12

16

13

11

9

109 i 140

105

117

20

23

io

50

64

51

Tandjoeng

38

35

20

30

113

Tabing

49

70

35

88

192

Goenoeng-Malclo. . .

70

77

38

33

197

Kotta-Toewah . .
Totaal

Moeara-Takoes . . . .
Goenoeng-Boengsoe.

326
36 ' 13

12

12

13

44

70

7
29

57

40

31

157

5

39

8

18

16

5

47

31

7
39

21

7
23

471

163

236

180

189 !

768

89

126

88

8

60

29

44

51

216

20

28

39

45

Siberoewang

31

2S

15
13

15
12

48

36

24

84

28

19

111

»

7
16

10

61

17

19

13 ;

66

»

1S9

238

165

207

799

125

18

25

21

23

87

„

«
»
«

10

9

28

8

8

92
L6

46
10

62

44

47

310

279

:

49

"
144

83

76

428

10

26

7
0

29

•67 '

62

47

210

7

»

1020

60

09

76

3Ï6

57
111

62

79
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31

40

23

30
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73
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37

24

10

8S

95

398

45

80

48

62

235

39

61

37

33

170

26

21

18

26

12

10

72

10

7

38

14

13

33

40

130

10

15

9

20

54

97
80

107

56
92

50

34

168

15

11

12

56

"
13
15

17

90 ! 490 :

20 ! 21
10

38

124

74

119

85

6S5
121

110

348
62

328

540 2210
320
111

390

71
76
74

402

62

330

9

16

37

117

124

90

79

7
38

5

43

. 38

198

92

149

73

233

241

100

126

71
4S

719
490

808

430

683

49 5

2463
540 2310

935

USG 4G73

705

923 3009

12

20

136

21

26

14

13

74

15

16

76

22

39

18

30

99

490
898

123
45

201

98

112

99

22

25 j 250

48

02

533
235

104

80

39

01

37

33 ! 170

94

•19

222

242

1116

215

168

281

140

174

709

143 I 160

59

58 j 420

775

143

197
163

S88

175

271
190

205

163

226

732

189

238

163

207

799

125 !

83

76 i 42S

62

44

47 ! 210

360

431 1610

357

519

311

381 i 1568

136 S48

62

44

47 i 310

95

18

223

765 ; 922 : 3609

»

223

17 i 1924 i 507 i 581 i 386 417 I 1891 j 358 i 461

S96

37
33

17

282 369
312

588 i 390

43

96

110

493

153

76

24

109
88

totaal Kampar en Pangkallan.

32

806

45

7

126

ISO : 147 ! 191 ! 675 ] 225

416

24

145

408 ; 249 j 256 ! 1249 ;

80
38

5

89

157

94

1297

117
72

16

126

336

714

126

7

768

totaal XII Kotta Kampar ..

139

39

348

Totaal VI Kotta Pangkallan. .

129

0

53
189

163

225

17

43
180

119

231

94

133
236

778
471

206 ;

25

6

27

19

117

54

428

178

8

161

139

19

350
219

294

203

6

26

105

14

15

»

"

15

144

22

»

61

140

"
"

»
•4

59
368

i

225
57

40
26
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(H
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„
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"

IÜ

I

O
>

97
214

„

s
a
'%

9

103
84

24 J

O

1-5

à
u
s
i 'S

5

"

Totaal VII Kotta Ilir.

Totaal

3

!*

s

-

25

Tandjoeng-Paoe. . . .

>

5 (i 5

Tandjoeng-Balik . . .

3
°

0)

o

KOEMPAJ.

MANDAHEEING.

68

144

304 j 142 !

14
25

12
21

15

17

39

33

23

21

4!

116

31

6
22

31

28

10

3S

26

25
90

30 ; 115 1209 1353
»

39

33

23

21

116

20

30

115

196 1020
2105 2579

309
619

446
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BIJLAGE C.

LIJST
van de galars der panghoeloe's in de landschappen
VI Kotta Pangkallan en XII Kotta Kampar.

a. VI

KOTTA PANGKALLAN.

1. Negorij Kotta-Baharoe.
Soekoe Patapang. Datoe Besaar.
u
Siwidjaja.
u
Domoeangsa.
a
Bandahara.
n
Malaijoe.
Toemanggoeng.
Radja Malaijoe.
il
n
Domo.
Panghoeloe-besaar.
n
Maharadja.
n
Piliang.
Madja-indah.
Mankoeta.
il
n
Tjiniaga.
Parapati.
n
Pandoeka-indah.
n
Patapang. n
Pandoeka toewan.
n
Simapalawan.

Poetjoek boeleh.
Oerat tanggoeng.

Memangkoe.
id.

2. Negorij Goenoeng-Malintang.
Soekoe Domo.
Datoe Bandahara.
Poetjoek.
n
Malaijoe.
//
Sati.
n
Piliang.
//
Pandoeka Maharadjf t-lela.
n
Pagar-Tijantjang . //
Pandoeka-radja.
3. Negorij Kot ta-Alam.
Soekoe Tjiniaga.

Datoe Sinara.

Poetjoek.

414
Datoe Parapati.
Langsamana.
n
Ganda-besaar.
n
Soekoe Domo.
Madja-besaar.
u
Maharadja.
n
Pandoeka-radja.
//
Patapang. n
Mangkoeta Madja-lela.
a
Panghoeloe-radja.
a
Indah Maharadja.
a
ti
Piliang.
Pandoeka Sinara.
n
Mangkoeta radja.
n
i

Poetjoek

Poetjoek

j. Negorij Tandjoeng-Balik.

Datoe Simaharadja.
Simaharadja-besaar.
ii
Mangkoeta.
n
Maharadja.
n
Malaijoe.
Baginda Mangkoeta.
n
Patapang
Si Maharadja.
a
Piliang.

Soekoe Domo.

//
u
//

Poetjoek

Poetjoek

5. Negorij Menggilang.
Soekoe
//
//
//

Tjiniaga. Datoe Maharadja-indah.
Malaijoe.
u
Aiigat di radja.
Domo.
//
Simadja-bssaar.
Patapang. n
Ridja-panghoeloe.
n
Eadja-mangkoeta.
Piliaug.

Poetjoek.

6. Negorij Tandjoeng Paoe.
Datoe
//
o
Piliang.
//
/
Malaijoe.

Soekoe Domo.
n
a

Sipandoeka Madja-indah.
Pandoeka Simaharadja.
Bidja di radja.
Tan Simaharadja.
Simaharadja.

Poetjoek.
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b. XII

KOTTA KAMPAR.

1. Negorij Poeloe-Gedang.
Soekoe Domo.
Datoe Toendika*
u
Malaijoe.
//
Madja besaar*
//
Patapaug.
Pandoeka Radja.
//
Panghoeloe-besaar.
//
Piliang.
a
Toemanggoeng.

Poetjoek.

2. Negorij Taiidjoeng Alij.
Soekoe Koempaj. Datoe Sinara besaar*
II
Domo.
a
Maharadja*
n
Simadjalela.
II
n
Patapang
Pandoeka Radja.
II
»
Tjiniaga.
Radja Kampar.
II
Mandaheling. n
Indali-besaar.
3. Negorij Batoe-Bersoerat.
Soekoe Domo.

Datoe
n
n
u
n
n
a
n
Soekoe Patapaug.
n
n

Bandahara Sati*
Simaboeugsoe*
Sati*
Pcnghoeloe-besaar.
Madjalela.
Baginda radja besaar
Madja-besaar.
Pandoeka Tiangsoh*
Komo.
Simaharadja.

Poetjoek.

4. Negorij Binamang.
Soekoe Malaijoe.
//
n

Patapang.
Tjiniaga.

Datoe Radja-panglioeloe*
n
//
//

Sinara.
Bidja-radja*
Pandoeka Tiangsoh.

Poetjoek.
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5. Negorij Kotta-Tengah.
Datoe Panghoeloe-besaar*
Eangkaj a-besaar.
a
Sinara.
>i
Maharadja*
n
Domo.
Pandoeka Simaharadja
n
Piliang.
Panghoeloe-besaar.
n
Tjiniaga.
Maharadja Sinara.
Mandaheling. //

Soekoe Malaijoe.

a
a
n
n

Poetjoek.

6. Negorij Pangkij.
Datoe Besaar.
Pandoeka Simaharadja.
a
Paboe*
a
Madja-kaja*
a
Malaijoe.
n
Eiqna*
Madja-dinda.
u
Patapang.
Pandoeka Sindoek*
n
Piliang.
Mangkoeta Simaharadja.
n

Soekoe Domo.

n

n
n

Poetjoek

7. Negorij Kotta-Toewah.
Soekoe Tjiniaga. Datoe Malintang*
Pandoeka-radja.
u
Siudoek-kaja.
u
n
Malaijoe.
Baginda Simaharadja*
u
n
Domo.
Lila-mangkoeta.
a
Madja-kaja.
Patapang. a
n
Marah-boengsoe.
u
n
Piliang.
n
Madja-lela.
n
Koempaj.

Poetjoek.

8. Ne gorij Moeara-Takoes.
Soekoe Domo.
n

Malaijoe.

Datoe di Balij*
n
Madja-lela*
Panghoeloe-besaar*
n
Pandoeka Tiangsoh.
n

Poetjoek.
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Soekoe
"
"
//

Piliang
Datoe
Tjiniaga
*
Mandaheling //
Koempaj
n

Badja Mahimpoeni*
Pandoeka-radja*
Pandoeka Simaharadja*
Bandahara*

9. Negorij Goenoeng-Boengsoe.
Soekoe Malaijoe

Datoe Bandahara*
'/
Pandoeka-radja.
Madj a-bes aar.
Patapang
Toemanggoeng*
Piliansr
Pandoeka Simaharadja.
Si Madjalila.

Poetjoek.

10. Negorij Tandjoeng.
Soekoe Domo

Malaijoe
Patapang
Piliansr

Datoe
n
n
n
n
u
'/

Bandahara*
Pandoeka-besaar.
Si Madjalila.
Panghoeloe-besaar*
Baginda Laqsamana.
Mangkoeta*
Madja-besaar".

Poetjoek.

11. Negorij Tabing.
Soekoe Malaijoe

*

Piliang

Datoe
//
n
//
a

Besaar*
Pakamo*
Maharadja-indah.
Maharadja-lela*
Toemanggoeng.

Poetjoek.

12. Negorij Goenoeng-Malelo.
Soekoe Malaijoe
Patapang
XXIV

Datoe Sati*

Poetjoek.

Si Madjalila.
Pandoeka Simaharadja*
Pandoeka-besaar.
17
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Soekoe Piliang
u

Tjiniaga

Datoe
//
//
//

Toemanggoeng*
Baginda radja hesaar.
Pandoeka Sindoeh*
Indah 'Komo.

13. Negorij Siberoewang.
Soekoe Domo

i>

Piliang

»

Patapang

Datoe
//
«
//
//
//
//
»

Besaar*
Baudahara.
Tan Simaliaradja.
Pandoekoe-besaar.
Baginda-laqsamana*
Maliaradja-kaija*
Madja Sinara.
Maliaradja*
Pandoeka Simaharadja.
Maharadja Sindoeh.

Poetjoek

BIJLAGE D.

OPGAVE
van de namen, galars en soekoes der zoogenaamde rcdihoofden in de landschappen VI Kotta Pangkallan
en XII Kotta Kampar.

Landschap
negorij

Naam.

Galar.

Soekoe.

Larasho»)fd.
VI Kotta Pang-jMohamad Ali.
kalian.

IDatoe Pandoeka Sin-• Patadara.
pang.

Panghoeloe's Kapala.
] it i i-Baharoe. Si Maäboh.

Datoe Temanggoeng.

Si Katikkan.

"

tang.
Kotta-Alam.
Si Lambeh.
Tandjoeng-Balik. Mohamad Ali.
Menggilang.
Si Padoeman.
Tanajoeng-Paoe. Si Dolaman.

Malaijoe.

Pamoentjak. Pagertjan-

tjang.
Badja-mantri. Tjiniaga.
Siendo.
Domo.
Angkat di Malaijoe.
Badja.
Doebalang kaja.
Domo.
»
//
"

Larashoo: 'd.
XII Kotta Kam-j Si Maoela.
par.

Datoe de Balij*

Domo.

Aanw. De personen wier galars met een * geteekend zijn, zijn tevens panghoeloe's andika.
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Panghoeloe's Kapala.
Patapang.
KoemDatoé-besaar.
Tandjoeng Alij. Si Doewalit.
pai.
Domo.
Batoe-Bersoerat. Si Kampoeng. Datoe Moentjak.
Malaijoe.
Peto-kaja.
Si Maiisin.
Binamang.
Datoe Djala-kaja. Malaijoe.
Kotta-Tengali. Si Cliamis.
Tan Simaharadja. Domo.
Tntan
Kombali.
Pangkij.
Datoe Pandoeka- Tjiniaga.
Kotta-Toewah. Si Ali.
toewan.
Domo.
Si Madjalela.
Moeara-Takoes. Si Boekit.
Malaijoe.
Pandoeka Eadja.
Goenoeng-Bong- Si Badoe.

Poeloe-Gedang.

Si Lindjah.

soe.
Si
Tandjoeng.
Si
Tabing.
Goenoeng-Malelo Si
Si
Siberoewang.

Bandahara Eadja.

Domo.
Si Madjalela.
Oelat.
Panghoeloe-besaar.
Malaijoe.
Sadoeraman.
Tjiniaga.
Datoe Batoewali.
Kapal.
Domo.
IDatoe
Moeda.
Eakoen.

BE KALANDERS.
DOOK
E.

K E T J E N .

Onder de Javanen bestaat eene klasse van personen, bekend
onder den naam van wong Mang, die gemeenlijk te zamen
wonen m eene of meer dessa's en zich eenigzins afgezonderd
houden van de overiçre bevolkins
Dit feit is slechts aan weinige Europeanen bekend, en zelfs
zij , die door een lang verblijf in de binnenlanden en door eene
grondde bekendheid met do Javaansche taal geacht mogen
worden goed op de hoogte der Javaansche toestanden te zijn,
blijken van het bestaan dezer personen nimmer iets te hebben'
vernomen (').
Te meer mag dit bevreemding wekken, wanneer men bemerkt
dat in vroegere tijden deze klasse van menschen algemeen bekend was en met den naam van Kalangers werd aangeduid.
Zoo spreekt reeds Speelman in zijne instruktie, den 23 Maart
1678 aan zijn opvolger gelaten bij zijn vertrek uit MiddenJava ( 2 ), van zekeren ïoemengoeng Lamongan, een der twee
voornaamste hoofden der Kalangers, die veel van zijn volk in
de distrikten van Samarang en Demak had en welke Kalangers hun eigen profijt zochten met het kappen en verkoopen
van hout.
Evenzoo bestond in het begin dezer eeuw in de residentie
O Ook in het werk van Prof. Veth „Jaya", vindt men in het Ie deel van
deze kalangers in liet geheel geene melding gemaakt.
1

O Te vinden bij de Jonge, Opkomst van het Ned. gezag over Java deel
" pag. 207.
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Pekalongan, doch onder liet landschap Oeloedjami, dat later
bij Tegal gevoegd is, een distrikt Kalang onder een inlandsen
hoofd met den titel van Demang Kalang, of Demang der Kalangers. Deze Kalangers betaalden destijds een hoofdgeld,
waaraan de overige Javanen niet onderworpen waren, ten bedrage van 400 rijksdaalders en in de officieele stukken genoemd: hoofdgeld der Kalangers.
Onder een aantal vragen omstreeks denzelfden tijd gedaan
betreffende het regentschap Demak, vindt men als antwoord op
de vraag: in welke classisseu de bevolking was onderscheiden,
dat zij verdeeld was in Javanen en Kalangers, met vermelding,
dat de katsten zich afkomstig rekenen uit het Wester-Balemboang (Java's oosthoek) en dat zij afstammen van zekere prinses , die zich met een hond vereenigd had. Daarbij wordt tevens
vermeld dat zij aan de Compagnie een zeker tantum (hoofdgeld) betaalden en in afzonderlijke negorijen woonden..
Gok Raffles schijnt in zijn werk over Java hun afkomst
te behandelen.
Het Javaansch woordenboek van Gericke en Roorda (oude
uitgave) maakt melding van hen onder het woord halang, als
eene klasse van menschen die in de nabijheid van Soerakarta
wonen en volgens het geloof der Javanen uit de vermenging
van eene vrouw met een hond ontstaaan zijn, met bijvoeging
dat het hoofd dezer Kalangers den titel van Wedono draagt (*).
In de residentie Pekalongan worden zij thans nog gevonden
in de dessa's Ketitang-lor en Ketitang-kidoel in het distrikt
Pekadjangan, waarvan de eene geheel en de andere voor de
helft door deze lieden wordt bewoond ; zij zullen daar ongeveer
500 zielen tellen.
In de residentie Tegal vindt men ze nabij de grens van
Pekalongan in de dessa's Kedawoeng-Sirandoe, Ambo, Kelangwetan, Kelang-tengah, Kelang-koelon, Kelang-lorog, Srampadan, Sikaijoe, Lawang, Bedji-Legenoek, Temoe-irèng, Kemokollan, Dawoehan en Botekan.
(')
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lu Kendal zouden zij in de dessa Plosso te vinden zijn,
terwijl volgens de berichten der inlanders meer westelijk en
in het zuiden van Java, vooral in de regentschappen Ambal
en Tjilatjap, hun aantal nog zeer groot moet wezen.
In de Bijdragen tot Taal-, Land- en Volkenkunde van 1862,
deel YI pag. XXV, komt eene vraag omtrent deze Kalangers
voor, waaraan het volgende hier wordt ontleend.
Onder de Javanen leefden weleer stammen, die dezelfde taal
spraken, maar zich van hen onderscheidden door het betrachten
van bijzondere plechtigheden bij huwelijken, geboorten en
sterfgevallen. Men noemt ze Kalang, Pinggir en Gadjah-mati. In de Nawala Pradata (art. 24) wordt van deze stammen
genoeg gezegd tot opwekking, niet genoeg tot bevrediging
der nieuwsgierigheid.
Maar dit blijkt er althans uit, dat het onder de regering
van Pakoe Boewono I I nog der moeite waardig werd geacht
te bepalen, dat het kind ouder de Kalangs den staat des vaders, onder de Pinggirs en Gadjah-mati's dien der moeder
volgt.
De aanteekeningen van Mounier op dat wetboek (Tijdschr.
v. K I. 6e jaargang, I e deel) herhalen eenige der reeds door
Baffles in zijne History of Java ter nedergeschrevene overleveringen omtrent der oorsprong der Kalangs. Zij verspreiden
niet veel licht over het onderwerp
Tijdens de scheiding van het Mataramsche rijk waren de
Kalangs nog talrijk. De akte van verdeeling van het jaar 1755
wijst aan elk der beide vorsten een getal van 3000 tjatja's
van den stam der Kalangs toe.
De vragen bij deze mededeelingen gevoegd, zijn, voor zoover aan schrijver dezes bekend, nimmer beantwoord.
Het is opmerkelijk dat de inlandsche hoofden, over deze
Kalangers ondervraagd, zich als het ware schijnen te schamen
dergelijke lieden onder hunne onderhoorigen te tellen en hen
trachten te ignoreren. Zij verklaren dan ook als hoofden der
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godsdienst gaarne, dat alle Javanen Mohammedanen zijn, hetgeen in strijd is met de gebruiken der Kalangers.
Bene tweede eigenaardigheid is dat de Kalangers zelven zich
schamen over hunne gebruiken, er nauwelijks voor durven
uitkomen dat zij tot deze klasse behooren, en ongenegen zijn
mededeelingen te doen aangaande de plechtigheden en gewoonten bij hen nog in zwang.
In naam behooren de Kalangers thans tot de Mohammedanen: de uiterlijke gebruiken zooals besnijdenis, huwelijk voor
den priester enz. volgen zij op, hoewel zij hunne eigene plechtigheden daarnevens hebben behouden.
Zij worden door de overigen als paria's beschouwd, en hoewel lichamelijk niet van hen onderscheiden, betoonen zij tegenover de andere Javanen eeue zekere schaamte, die zich in
hunne houding uitdrukt.
Bij de weinige mededeelzaamheid der Kalangers zelven heeft
schrijver dezes zich moeten vergenoegen met wat andere Javanen
hem hebben medegedeeld , hetgeen zich tot het volgende bepaalt.
In de eerste plaats zijn het berichten betreffende de afstamming der Kalangers van een hond en eene vrouw, welke nog
al uitcenloopend zijn en hierachter afzonderlijk zullen worden
medegedeeld.
Deze afstamming speelt eene groote rol in al hunne plechtigheden , waarvan de bedoeling is de voorvaderen als getuigen
bij en tot wijding van de plechtigheden op te roepen.
Deze worden steeds gevierd in besloten huizen, buiten de
aanwezigheid van vreemden, terwijl soms alleen de voornaamsteu of oudsten daarbij schijnen te worden toegelaten.
Bij het sluiten van een huwelijk worden acht dagen te voren alle familieleden bijeengeroepen, hetgeen zij moenggah noemen (*) en worden hun alle kleederen afgevraagd, hetgeen
ayap-ayap wordt genoemd (2).
{') In het thans gesprokene Javaanseh wordt dit woord aiet meer in dezelfde
beteekenis gebruikt.
(2) Dit woord is bij de overige Javanen onbekend.
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Al deze kleederen worden met die van den bruidegom en de
bruid in eene groote koperen pan in het dak van het huis
geplaatst, het huis zelf wordt geveegd en geheel schoon gemaakt, zoodat er geen vuil overblijft, en vervolgens wordt
asch over den vloer gestrooid.
Dit alles moet op een
avond geschieden.

Vrijdag en derhalve Donderdag

Daarna komen alle familieleden, zoowel mannelijke als vrouwelijke, iederen nacht bijeen en blijven gedurende acht nachten waken; hierop wordt de vloer onderzocht, of er in de
uitgestrooide asch ook voetstappen van een hond te bespeuren
zijn, en wanneer dit het geval is, wordt het als een teeken
beschouwd, dat de voorouders genoegen nemen met het huwelijk.
Alsdan wordt een slamettan aangericht, dametim sayoet genaamd, bestaande uit 50 hoopjes, en waarbij minstens 50 kleine kuikens ter grootte van een vuist worden geslacht.
Ook gaat men terstond over tot het weven van twee stukjes
goed ten gebruike van bruid en bruidegom, waarvan de hoofdkleur rood is, doch vermengd met andere kleuren, voornamelijk
wit en donkerblaauw of zwart. Het patroon is voor beide
verschillend, dat voor de bruid wordt genoemd gedok Mor
mimi en is klein van ruit, dat voor den bruidegom heetgecM
telor en is breed gestreept.
Eene bijzonderheid is, dat deze stukjes goed in één dag
geweven moeten worden : zij kunnen dus niet groot zijn.
Daarna worden de kleederen die in het dak waren opgeborgen weder te voorschijn gehaald en aangetrokken, de gamelan
wordt geslagen en soms wordt er een buffel of koe geslacht.
Bruid en bruidegom worden op de kruin van het hoofd begoten met water uit eene gendie, waaruit zij vervolgens beide
drinken.
Des avonds heeft de ontmoeting der verloofden plaats; de
bruid wordt omwonden met een witten katoenen draad, dien
de bruidegom met zijn kris moet doorsnijden.
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Den geheeleii nacht blijven zij zitten bij het feest en des
morgens bekleeden zij zich met de voor hen geweven stukjes
goed, die later als djimats bewaard blijven.
Bij overlijden wordt het volgende in acht genomen. Na de
begravenis worden de oude kleedererf van den overledene,
het zij man of vrouw, verbrand, hetgeen lepassan wordt
genoemd; na drie dagen wordt oen feestmaaltijd gehouden,
sidekah droeni gcheeten, na zeven dagen weder een sidekah en
na duizend dagen de sidekah entas-entas, waarbij hoopen gekookte rijst (boeboer) worden gereed gemaakt en de nieuwe
kleederen van den overledene worden verbrand.
Volgens sommigen wordt ook nog een houten beeld verbrand, dat den overledene zoude voorstellen.
Eens in de zeven maanden vieren zij een feest, sidekah Galoengan gcheeten, en wel op een vrijdag wage, of dingsdag
wagé, welke voor hen heilige dagen zijn, de eerste als sterfdag van de vrouw, de tweede van den hond , waarvan zij afstammen.
Daartoe komen alle familieleden te zamen en leggen geld
bij een tot bestrijding der kosten van het feest, dat gevierd
wordt ten huize van het oudste famdielid.
Nadat de spijzen zijn toebereid, worden zij voor de slaapplaats op den grond neergezet, en worden de kleederen der
aanwezigen hierbij gevoegd.
Voor de spijzen wordt een bakje met zand of asch geplaatst,
waarna allen zich naar buiten begeven en rondom het huis
loopen, onderwijl tegen de pagger kloppende en roepende : Gij
kunt binnentreden, want uwe afstammelingen hebben het eten
reeds gereed gemaakt en klaar gezet gelijk het gewoonte is.
Daarop gaan allen weder naar binnen, om het zand of de
asch te beschouwen : of er voetstappen van een hond in aanwezig zijn. Indien dit het geval is, wordt het feest als door hunne
voorouders goedgekeurd aangemerkt en zet men zich tot het
nuttigen der spijzen. Bene bijzonderheid is, dat de spijzen
worden opgedischt op gempol-bladeren, in herinnering aan het
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feit, dat hun voorvader met die bladeren zijne handen heeft
gereinigd, nadat hij zijn vader had gedood.
Verder leggen de Javanen aan de Kalangers no- eeni-e
minder gunstige gewoonten ten laste, onder anderen, dat de
vaders hunne eigene dochters vóór het huwelijk zouden ontmaagden en dat zoons dikwijls met hunne moeders als man
en vrouw leven. Aan dit laatste zoude volgens hen wereldsch
geluk en rijkdom als gevolg verbonden zijn.
In Demak werd omstreeks 1800 van hengemeid: //zij heb//beu één dag in het jaar eene plechtige feestviering, geschiedende dit binnenshuis en met geslotene deuren, wanneer men
//wil, dat zij op handen en voeten loopen, om in de gestalte
//van een beest het hoofd nederwaarts te dragen." (')
Ook gaat het verhaal, dat velen onder hen een staart zouden dragen, en werd mij een bepaald persoon uit het distrikt
Tjomal (Tegal) genoemd, die nimmer rechtop kon zitten, hetgeen aan zijn staart werd toegeschreven. Hetzelfde wordt
verhaald van een reeds overleden regent in de residentie Bagelen, genaamd Toemenggoeng Aroeng Binang, die in rechte lijn
tot de Kalangers zoude behooren.
Huwelijken van Kalangsche mannen of vrouwen met Javaansche komen wel eens voor, echter beweert men, dat huwelijken tusschen Javanen en Kalangsche vrouwen meestal
ongelukkig zouden zijn.
Zij schijnen ook beelden of poppen van hout te bezitten in
de gedaante van een hond, die door hen vereerd worden, benevens houten beelden of poppen ongeveer een voet of een halven voet hoog, goleh sidjati genoemd, die henzelven voorstellen
en 1000 dagen na hun dood verbrand worden.

(') Kan de afkomst van den naam Kalang met het oog op deze gewoonte
ook in verband staan met het woord alang, dat in de Kawitaal kruipen beteekent? of met het Javaansche woord alang, verhinderen, in den zin van verboden
omgang of verboden huwelijk?
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Bij den eed, dien zij onder elkander afleggen, en die geheel
afwijkt van den Mohammedaanschen of de andere Javaansche
eeden, zouden zij dien golek sidjati aanroepen.
Bovenstaande bijzonderheden zijn gering en laten nog vele
vragen onopgelost, die op hun geloof of bijgeloof betrekking
hebben.
Zij kunnen echter anderen aansporen elders een onderzoek
in te stellen, hetgeen wellicht tot uitvoeriger mededeeliugen
zal leiden, vooral als het wordt ingesteld in de dessa's waar
een groot getal Kalangers te zamen woont, die door hunne
grootere getalsterkte minder schuchter in hunne verklaringen
zullen zijn.
Eene eigenaardigheid is, dat deze Kalangers overal verspreid
zijn en toch in afzonderlijke dessa's bij elkander zijn blijven
wonen. Hunne overlevering geeft hiervoor wel eene oplossing ,
doch deze is te gezocht om te kunnen worden aangenomen.
De betaling van een afzonderlijk hoofdgeld aan de regenten
tijdens de compagnie doet vermoeden, dat zij als ongeloovigen destijds aan eene bijzondere heffing onderworpen en zwaarder belast waren dan de geloovige Javanen.
Het zonde belangrijk zijn den oorsprong dezer klasse van
personen te kunnen verklaren, en de vraag doet zich voor of
men hier te doen heeft met een afzonderlijken stam of met
een vreemd ras dat zich van elders tusschen de inwoners heeft
nedergezet, dan wel enkel met eene godsdienstige sekte, die
zich niet aan den Islam heeft willen onderwerpen.
In verband hiermede mag de gissing worden geopperd, of
men wellicht bij deze Kalangers sporen van den ouden inheemschen godsdienst terugvindt, dien de inwoners beleden voor
de komst der Hindoe's.
De overlevering wijst op herkomst van over zee en doet
die tot zeer oude tijden opklimmen, daar zij die met het ontstaan van het Praauwgebergte in verband brengt ; aan den anderen kant wordt daarbij echter ook aangenomen, dat Java
bij de komst der Kalangers reeds bewoond was.

<
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Eene vergelijking met de godsdienstige gebruiken van andere volken zal liet best een leiddraad kunnen geven tot de
beantwoording dezer vragen en gissingen, alleen zij hier nog
vermeld, dat volgens de mededeeling van iemand, dieeenigen
tijd op het schiereiland Malakka doorbracht, de nog onbeschaafde bergbewoners aldaar orang Kalang genoemd worden.
Misschien kunnen de geschriften der Engelsche zendelingen in
die streken hieromtrent inlichting verschaften.
Behalve uit een ethnographisch oogpunt, kan eenige meerdere kennis betreflende deze Xalangers vaji belang zijn, ook
met het oog op art. 119 van het Kegerings-reglement, hetwelk aan ieder volkomen vrijheid laat zijne godsdienstige meeningen te belijden, en art. 256 van het Inlandsen reglement,
waarbij is voorgeschreven, dat iedere getuige in eene strafzaak'
den eed aflegt op de wijze zijner godsdienstige gezindheid.
Bij het blijkbaar streven der hoofden om alle ingezetenen
tot Mohammedanen te verklaren en het bestaan der Xalangers te ignorerai, mag gevraagd worden welke waarde
de eed heeft, door hen voor de rechtbanken afgelegd op den
Koran.
Ten slotte mogen hier de vragen herhaald worden, door het
Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde in
1862 gesteld.
a. Zijn heden nog onder de Javanen bekend de benamingen van Kalang, Pinggir eu Gadjah-mati?
b. Hoe groot is hun aantal in de verschillende distrikten
van Java?
c.

Wat is de oorsprong dier stammen?

d. Wat is hun toestand onder de oorspronkelijke vormen
van het Javaansch bestuur? Leefden zij toen in afzonderlijke
dessa's onder hun eigen hoofden? waren zij aan bijzondere
lasten of dienst baarbeden onderworpen? oefenden zij bepaalde
beroepen uit en waren de overige hun verboden?
e. Welke bijzondere plechtigheden waren eertijds en zijn nu
nog bij hen in gebruik, en wat is de beteekenis van deze?
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f. "Wat is hun tegenwoordige toestand, zoowel maatschappelijk als godsdienstig?
g. Zijn zij van de overige Javanen door ligchaamsbouw en
gelaatstrekken onderscheiden ?
Bij deze vragen zouden nog de volgende zijn te voegen:
li. Hebben zij eene afzonderlijke tijdrekening?
i. Is ook bij hen het aanraken van onreine zaken en het
eten van varkenvleesch, het drinken van sterke dranken verboden?
k. Kan de oorsprong van den naam Kalang ook worden
nagespoord ?

Overleveringen der Kalangers.
Betreffende den oorsprong der Kalangers is de volgende
overlevering in omloop bij de Javanen der residentie Pekalongan.
In den aanvang was er een kar, genaamd grobak of pedati
halang, door buffels getrokken, die over de baren der zee reed
en op het eiland Java te huis behoorde. Terzelfder tijd kwam
er een praauwvoerder, genaamd Dampoe-awang, van den
overwal, wiens vaartuig door de wolken stevende. Toen de
pedatievoerder die praauw in de wolken zag, sprak hij den voer •
man aan ; er volgde een woordenstrijd, totdat eindelijk de karvoerder het juk zijner buffels nam en daarmede naar de praauw
wierp, die getroffen werd en naar beneden viel ; de praauwvoerder Dampoe-awang nam zijn roeiriem en sloeg daarmede de
kar aan stukken. De buffels die voor de kar waren gespannen, vleiden zich neder aan het strand van het tegenwoordige
regentschap Batang en veranderden daar in het voorgebergte
van Oedjoeng-goenoéng, dat nog heden het voorkomen vertoont der liggende buffels ; de kar viel in zee en vormde een
koraalrif (in het Javaansch karang, waarmede de naam Kalang
in verband zoude staan).
De overblijfselen der praauw vormden den berg, thans bekend
onder den naam van Goenoeng Prahoe en gelijkende op een
omgekeerd vaartuig. Dampoe-awang landde nabij het Praauw-
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gebergte, zwierf in de bosschen aldaar rond en kwam aaneen
gehucht ten noorden ^ n den Dieng, Mendakoengan genaamd.
Aan zekeren inwoner, genaamd Kjahi Inowirio, vroeg hij een
jonge klapper, waarvan hij het water en vleesch nuttigde ; hierna willende voldoen aan eene natuurlijke behoefte, vulde hij
den ledigen klapperdop met zijne urine.
Kort daarop kwam een groot wild wijfjesvarken, bekend als
een tjelleng menäaloengan, dat zich in een mensch kon veranderen, aanloopen en dronk den klapperdop ledig, ten gevolge
waarvan dit varken zwanger werd.
Kjahi Inowirio, zoo genoemd omdat hij slechts één oog had
en die eene dochter had genaamd Embok Trisna, verloor eenigen tijd daarna zijn eetlust, totdat'ten laatste zijne gulzi-heid
zich beligchaamde, ter grootte van eene muskaatnoot naar°buiten kwam en hem aldus aansprak:
Vader, hoe is het, ik ben in uw ligchaam en krijg niets
te eten, daarom kom ik nu naar buiten, want ik heb reeds
te lang niets genuttigd.
Inowirio verwonderde zich hierover en antwoordde- ik heb
geen lust in eten, zoo gij eten wilt, neem dan van mijn aanplant zooveel gij verkiest, de pisang en ananas zijn reeds rijp
De gulzigheid voldeed aan hare begeerte om te eten en nam
daartoe de gedaante aan van eene jonge muis; na gegeten te
hebben wilde zij weder in het ligchaam van Inowirio terugkeeren, doch deze verbood het haar zeggende: ik wil niets
nuttigen, het is beter.dat gij blijft voortgaan met vruchten
te eten, want zoo gij in mijn ligchaam terugkeert, zult gij
later weder daaruit willen komen.
De muis bleef dus buiten, nam den vorm aan van een hond
ontving den naam van Blang-wej oengij ang, die Inowirio steeds'
als zijn meester volgde.
Het gelukte dezen een dwerghert (kantjil) te vangen, dat
hij onder een gevlochten korf plaatste, met last aan zijne dochterTrisna om indien zij wilde eten, dat hert te slachten.
Des nachts kwam de hond Blang-wej oengij ang bij den korf

432
en vroeg aan het hert, wat het daar deed. Het antwoord was
dat Inowirio hem bestemd had om zijn schoonzoon te worden
ea met Trisna te huwen. De hond was hierover verwonderd,
en beklaagde zich dat Inowirio hem niet tot zijn schoonzoon
had verkozen, daar hij hem reeds zoo langen tijd had gevolgd.
Het dwerghert stelde daarop aan den hond voor met hem
te ruilen en zijne plaats in te nemen, voorgevende dat als
Inowirio den hond in den korf vond, hij dezen zeker tot
zijn schoonzoon zoude bestemmen.
Toen Trisna den volgenden morgen buiten kwam en het
hert wilde slachten, vond zij den hond in den korf ; zij maakte
zich boos en sloeg den hond met den rijststamper, zoodat hij
wegliep (1).
In het bosch gekomen, ontmoette de hond het wilde wijfjesvarken, waarvan boven sprake is geweest, en dat, voor de
buitengewone kracht en macht van den hond bevreesd, hem
aldus aansprak : Doe mij geen leed, want ik ben zwanger.
De hond antwoordde daarop: Goed, maar ik wil eene overeenkomst met u aangaan; het jong dat gij ter wereld zult
brengen moet als het een mannetje is, mijn dienaar worden,
en als het een meisje is, mijne vrouw.
Eenigen tijd laten wierp dat zwijn een kind van het vrouwelijk geslacht, dat, als afstammende van den praauwvoerder
Dampoe-awaug, eene menschelijke gedaante had, en oplateren
leeftijd den naam ontving van Dewi Eaijoeng-woelan.
Zij bewoonde een huisje in het bosch, dat steeds bewaakt
werd door den hond, en bracht haar tijd door met het weven
van kleederen, tot dat zij volwassen werd.
Op zekeren dag ontschoot haar de spoel van het weefgetouw
en viel onder de balie-balie; onwillig die op te rapen, liet zij
zich de woorden ontvallen : Wie die spoel voor mij opraapt,
zal ik als het eene vrouw is, als mijne zuster aannemen en zoo
het een man is, zal ik hem behooren.
(*)

Vergelijk aanteekening 1* B.
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De hond dit vernemende schoot toe,-greep de spoel met
zijn bek en bracht dis aan haar terug.
Hierover verbaasd, verklaarde het meisje niet met een hond
te willen trouwen en sloot den volgenden nacht de deur harer
kamer van binnen. De hond bleef steeds voor de deur liggen
üö

janken en vroeg om binnengelaten te worden; ten laatste
opende het meisje de deur en onderwierp zich aan het verlangen van den houd (*).
Ten gevolge hiervau werd de Poetri Raijoeng-woelan moeder van twee zoontjes, tweelingen, genaamd Padhen Soedjalmo en Eadheu Djoijolengkoro. Toen deze groot geworden
waren, vonden zij hun vermaak in d e jacht en werden daarbij
steeds gevolgd door den hond, waarvan zij niet wisten, dat
hij hun vader was.
Op zekeren dag joegen zij een wild varken op, dat hunne
grootmoeder was (de moeder hunner moeder), doch zonder dat
zij dit wisten, en zetten den hond aan het varken te vervolgen. Deze echter, zijne schoonmoeder in het varken herkennende, weigerde dit te doen; de zoons hierover verstoord,
trokken hunne krissen, waarop de hond hen aanvloog met het
gevolg dat beide broeders blind werden.
De hond trok zich terug in een hol in den berg Watoe
Karoeng in Kedoe, leidde daar een kluisenaarsleven en kwam
slechts eenmaal 's jaars naar buiten om te eten.
De moeder Raijoeng-woelan deze gebeurtenis vernemende,
toog op weg om den hond haren echtgenoot op te sporen ; zij
ging echter westwaarts naar de Preanger en vond hem dus niet.
De zoons gingen hunne moeder achterna en zwierven vele
jaren te vergeefs rond ; zij verbleven eenigen tijd nabij den berg
Sirah Galoeh nabij Galoeh of Soemedang en van daar trokken zij
zuid-oostwaarts.
Eindelijk kwamen zij te zameu aan het zuiderzeestrand,
doch herkenden elkander niet. De moeder kreeg medelijden
(')

Volgens eene andere lezing nam de hond toen tijdelijk eeae menschelijke
gedaante aan.
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met de blinde rondzwervende mannen en bood aan lien van
hunne blindheid te genezen, op voorwaarde, dat zij beiden
met baar zouden huwen. Zij genas hen inderdaad en huwde
met hen; geruimen tijd leefden zij zamen in de tegenwoordige residentie Bagelen aan het zuider-zeestrand en werden
zeer rijk. Buiten hun huwelijk hielden de zoons er nog 40
bij wij ven op na, waarbij zij vele kinderen verwekten.
Op zekeren dag, terwijl Dewi Raijoeng-woelan het hoofd
van haar eenen man Badhen Djoijolengkoro reinigde, bespeurde zij daarop een lidteeken en vroeg hoe hij daaraan gekomen was. Hij verhaalde toen, dat zijne moeder hem eens
als kind met èen houten lepel op het hoofd had geslagen ; zij
herinnerde zich terstond dat zij een harer zoons als kind op
dezelfde wijs had geslagen, vroeg naar den naam van haar
man en ontwaarde, dat zij met hare eigene zoons gehuwd was.
Yan dat oogeublik af scheidden zij , de zoons trokken weder
westwaarts naar de Preanger en namen hunne 40 bij wij ven
mede. Op hunne omzwervingen lieten zij vele dezer vrouwen
met hunne kinderen hier en daar achter, die later de stamvaders der Kalangers werden, en dien ten gevolge is deze stam
overal verspreid geraakt.
Bovenstaand verhaal moet beschreven zijn in het boek
Djoijolengkoro, waarvan schrijver dezes geen afschrift heeft kunnen machtig worden, doch waarvan zich exemplaren moeten
bevinden in Banjoemas en Bagelen. (*)
Buiten deze bestaan er nog andere afwijkende lezingen, onder
anderen dat de vrouw slechts één zoon had bij den hond,
en dat de hond door zijn eigen zoon gedood werd, terwijl
daarbij geene sprake is van blindheid. De moeder verweet
den zoon, dat hij zijn vader had gedood, kreeg twist met hem ,
en zoude hem bij die gelegenheid met een houten lepel een
wond aan het hoofd hebben toegebracht.
Na de wederontmoeting en het daarop gevolgde huwelijk zoude
de zoon een kind van het mannelijk geslacht verwekt hebben
(i)
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bij zijne moeder; toen deze later haar zoon herkende aan de
wond op zijn hoofd verliet zij hem, doch vermeldde uit schaamte
de reden niet. Geruimen tijd later zouden moeder en zoon
weder te zamen zijn gekomen, zonder elkander te herkennen,
huwden wederom, kregen nogmaals een zoon, herkenden elkander nogmaals, en op deze wijze zoude zich zevenmaal hetzelfde hebben herhaald.
Ten gevolge hiervan zouden de kinderen overal verspreid
geraakt zijn en werd zeven een heilig getal, dat nog herdacht
wordt door de feesten, eenmaal in de zeven maanden door de
Kalangers gevierd.
De Babad tanah djawa, waarvan de uitgave door den Heer J.
S. Meinsma is bezorgd, maakt in de eerste bladzijden ook
melding van het ontstaan der Kalangers. Daar wordt verhaald
van een vorst van het rijk Giling-wesi, "Watoe-goenoeng genaamd , die twee vrouwen had, waarvan de eene, Dewi Sinto ,
27 kinderen bij hem had.
Eens toen hij in droevige stemming met ontbloot hoofd uitgestrekt lag op een bank, kwam Dewi Sinto bij hem zitten
en ontwaarde eene kale plek op zijn hoofd.
Door haar ondervraagd hoe hij daaraan gekomen was, antwoordde hij in zijne jeugd door zijne moeder te zijn geslagen,
en herinnerde zich dat deze toen juist bezig was geweest
gekookte rijst af te koelen met een waaijer.
Dewi Sinto vernam dit met schrik, daar het haar inviel,
hoe zij eens haar eigen kind onder dezelfde omstandigheden
op het hoofd had geslagen, en herkende in haar echtgenoot
haar eigen zoon. Te beschaamd om dit te bekennen en toch
haar huwelijk willende verbreken, zon zij op een middel om
hiertoe te geraken en nam de volgende list te baat.
Zij gaf haar echtgenoot te kennen dat hij wel als een roemrijk vorst bekend stond, doch dat zijn roem niet als volmaakt
beschouwd kon worden, zoolang hij geene widodari van Soeroloyo tot vrouw had gekregen, en spoorde hem aan te trachten
zulk eene widodari te verwerven.
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Het was haar zeer goed. bekend, dat een huwelijksaanzoek
om eene widodari oorlog en den vermoedelijken dood van haar
echtgenoot ten gevolge zoude hebben en daarop rekende zij om
tot ontbinding van haar huwelijk te geraken.
Wat zij voorzien had gebeurde. Watoe-goenoeng volgde haar
raad, met dat gevolg, dat hij in oorlog geraakte met Batoro
Goeroe, vorst van Soeroloyo, en in dien strijd sneuvelde.
Gelijk uit het bovenstaande kan blijken, is de overlevering van
den oorsprong der Kalangers uit eene onnatuurlijke verbindtenis op verschillende wijzen tot ons gekomen, in het eene verhaal meer dan in het andere versierd met allerlei bij omstandigheden (*), doch uit allen schijnt te mogen worden opgemaakt
dat het ontstaan dezer van de overige Javanen afwijkende
klasse tot zeer hooge oudheid moet worden teruggebracht.
Pekalongan, Maart 1877.

AANTEEKENINGEN
DOOE

H. L. Ch. te M.

A.

De definitie aan het woord Kalang in het Javaansch woordenboek gegeven, hier aangehaald, zou mijns inziens tot verkeerde opvatting kunnen leiden en verdient daarom een kleine
toelichting. Men zou toch al ligt tot de meening kunnen
geraken, dat de inlander in Soerakarta, bij het uitspreken van
dat woord, aan een afzonderlijke klasse of stam van menschen
dacht, die een afzonderlijken oorsprong, afzonderlijke gebruiken, en instellingen hebben, zoo als die, welke in het vervolg
van dit opstel beschreven worden. Dit is geenzins het geval.
(')
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Kalang duidt in Solo een bepaalde kategorie van beroepsbezigheden aan, ongeveer zoo als die van Nârâ-wrëksâ. Vóór
dat de houtbosschen door den Soenan aan liet gouvernement overgedragen waren en toen deze nog de vrije beschikking daarover
had, waren de Kalang's degenen, die voor het kappen en vervoeren j a n het hout naar het hof te zorgen hadden, terwijl
de nârâ-wrëksâ's (zooals het uit de Kawi-benaming afteleiden
is) de timmerlieden van den Vorst uitmaakten. Thans echter is het onderscheid van bedrijfsbezigheden, aanvankelijk
voor elke der beide genoemde kategorien aangewezen, weggevallen en wordt met het woord Kalang in het algemeen bedoeld
het stel ambtenaren en beambten, dat, met een Toemënggoeng-wedhânâ aan het hoofd, belast is met het toezigt over
de hoftimmerlieden; terwijl onder die benaming almede zamengevat worden al hunne ondergeschikten en de opgezetenen
hunner loenggoeh's of ambtelijk bezeten gronden.
De overlevering omtrent den oorsprong der Kalang's uit de
vereeniging van .een mensch en een hond is in Soerakarta
even als elders bekend. Als bewijs van de algemeene verspreiding dier traditie kan hier in het voorbijgaan gewezen worden op het volksgeloof dat de tjandi te ' Pragoeman, nabij
Toentang (Salatiga), het graf is van den hond, den stamvader of de moeder der Kalang's. De in Solo ter zake van het
ontstaan dezer menschen in omloop zijnde legende zal hier
onder vermeld worden.
Zeer aannemelijk is het, dat de hof-timmerlieden en de over
hen gestelden oorspronkelijk gekozen werden uit de kalang's;
doch men hebbe slechts terug te denken aan het nog niet
zoo lang opgeheven regt der titularissen, hun ambt m de
daaraan verbonden regten en bevoegdheden te verkoopen, om
daaruit de gevolgtrekking te maken, dat de tegenwoordige
individuen van dien naam niet meer van meerbedoelde menschen afstammen. Van Soloschs Javanen, die schier dagelijks
omgang hadden met de Kalangs van den Vorst, heb ik dan
ook de meest pertinente verklaring gehoord, dat bij de laatst
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genoemden ja wel is waar het bestaan van vreemde gebruiken
en instellingen van de Kalang's van vroegere tijden bekend is,
doch dat zij volstrekt niet weten, waaruit die zeden en voorschriften of plegtigheden bestonden. Dat die bewering een
uitvloeisel zou zijn van het verzwijgen of loochenen van werkelijk bestaande dingen kan niet worden aangenomen; het mindere aanzien, waarin de Toemenggoeng-Kalang bij zijn collega's
Bopatie-Wedhânâ staat, ligt aan zijn beperkte magt en geenzins
daaraan dat men op hom neerziet als op iemand van minder
ras, die lager staat dan zijns gelijken in andere golongan's.

B.
Hoe een overlevering in den mond van den inlander niet
onvervormd blijft, daarvan meen ik hier een staaltje te kunnen aanwijzen. De tirade van den hond en het dwerghert
in de koeroengan althans gelijkt volkomen op de dongeng van
Sang Kantjil, een fabeltje, dat, als 't ware, elk kind in Midden-Java weet op te disschen. Vergis ik mij niet, dan is
er ook vóór eenige jaren bij de firma van Dorp te Semarang
een Jav. werkje verschenen, waarin iemand, zich tjarik Bâdhrâ noemende, de bestaande fabels te boek heeft gesteld.

G.
Het boek Djâijâ-lëngkârâ ken ik niet; maar het getal der
Javaansche bronnen, waarin van den oorsprong der Kalang's gewag gemaakt wordt, is te vermeerderen met het geschrift,
waarvan het genootschap een exemplaar bezit en dat onder den
titel van Babad IY in den catalogus voorkomt. In het voorbijgaan zij hier aangemerkt, dat dit geschrift in zooverre misschien de aandacht waard is, dat het, in afwijking met al de
overige bekende babad's (waarin Java het tooneel zou zijn van
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de oudste mythen, aanvangende met Nabie Cis, den zoon
van Nabie Adham, alsmede van Batârâ Goeroe en de Pandawâ's), Praboe Soewélâ-tjâlâ van het rijk Kodhrat afkomstig
(in andere babads onbekend) den eersten vorst noemt, die na
Adjie-Sâkâ's komst het rijk van Mëndang op Java gesticht
en, in herinnering aan zijn land, de afbeeldingen der goden
en helden, de Pandâwâ's, ingevoerd heeft. Het boek, waarin
bij elk feit een jaarcijfer aangegeven is, komt in het beloop
der geschiedenis eerst dan met de overige babad's overeen,
ais het het verhaal van het rijk Prambanan opvat.
Op folio 96 en 97 van dat handschrift wordt gesproken
van Eatoe Bâkâ, vorst van Mëndatig-Kamolan (Blorâ), die, belust op de schoonheid van zijn eigen dochter, Dhèwie Eetnä
Tjëndâlâ, haar wilde bekennen, maar in zijn booze voornemens
door haar belet, zijn dochter tot wraak naar een onherbergzaam oord (ârâ-ârâ) verbande, waar zij zich met weven onledig hield. Djâkâ Bandhoeng, de zoon van een zekeren Èuolang,
raakte op haar verzot en verzocht om haar hand bij den
Vorst, die tot voorwaarde stelde, dat hij (Djâkâ Bandhoeng)
m één nacht den tjaudie-sèwoe zou maken. Hij nam het
aan, maar tot op een tiental beelden na met het werk gereed
zijnde, werd hij overvallen door het geluid van het paddiestampen der Prambanansche maagden en bemerkte dat het reeds
ochtend was. Daarover ontsticht, verwenschte hij de Prambanansche meisjes, dat zij nimmer zouden mogen trouwen, voor
dat zij de eerste jeugd voorbij zouden zijn. De Eatoe'Bâkâ
nam geen genoegen in het onvoltooide werk en Djâkâ Bandhoeng , daarover verstoord, vatte het voornemen op, de verbannen princes te ontvoeren. Hij deelde dit plan 'aan zijn
moeder mede, die het niet goedkeurde, en er ontstond daaruit een woordenstrijd, waarbij de zoon tot een bruinen hond
werd vervloekt. De hond Bandhoeng, door denzelfden lust
naar het verblijf der verbannen princes gedreven, stond vóór de
omheining te huilen en vernam daar de gelofte uit haren mond,
dat zij tot man zou nemen dengene, die haar op den grond ge-
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vallen spoel zou oprapen. T)e hond trad binnen en bragt haar
den spoel. Zij zag daarin de beschikking der dhéWs en gaf
zich aan den wil van don hond over, maar beschaamd over
haar samenleven mot het dier, van wien zij zwanger was, gingen beiden de wijle nemen naar het bosch van Malang, waar
zij een kind baarde, dat later daar ontginningen maakte en
de stamvader was der Kalang's.
Hierna keert het verhaal weer terug tot Praboe Baka in zijn
gevechten met Praboe Laléan, den zoon van Pandjie,

D.
De Solosche legende omtrent den oorsprong der Kalang's
luidt als volgt: Er was een zeker Vorst van Prambanan,
wiens naam niet genoemd wordt, die, door zijn hond vergezeld
ter jagt zijnde, onweerstaanbare aandrift kreeg tot voldoening
aan zijn zinnelijke hartstogten en, aangezien er geen vrouw bij
hem was, aan die lusten bij den hond voldeed. Daaruit zouden de Kalang's ontstaan zijn.
Yerder spreekt de overlevering slechts van den vorst, die,
wroeging over zijn daad gevoelende, behoef,e had, ze aan
iemand mede te doelen, maar daarvan uit schaamte weerhouden werd. Hij verzon daarop het middel, zijn Patih de
keuze te laten tusschen het ontslag uit diens betrekking of
kans te zien de oorzaak van zijn droefheid te raden. De
Patih , van het knellende alternatief vervuld , raadpleegde daarover zijn dochter, die op zich nam het hem opgelegde
raadsel op te lossen, mits zij zich alleen in hot bosch zouden
bevinden. Aldaar aangekomen, ontblootte zij haar boezem,
zeggende: //ziedaar-, vader, het geheim van Sang Praboe". De
vader vergat zich een wijle en wilde 'ijn dochter om het
midden vatten, maar werd daarover door haar bestraft, die
hetgeen zij deed slechts als een zinspeling voor de oplossing
van het raadsel wilde opgevat zien. Tot zich zelf terugge-
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keerd, begreep de Patih de bedoeling er van en meende nu,
ter vergoelijking van 's vorsten schuld, zich zelf vóór dezen te
moeten beschuldigen van de wandaad als zou hij zijn eigen dochter hebben verkracht, er bij voegende, dat hem nu duidelijk
was, dat alleen zulk een schuldgevoel 's menschen hart in droefheid kon dompelen. De vorst vond in deze zonde, schandelijker dan de zijne, verzachting zijner wroeging en bevrediging
van zijn hart, zonder zijn geheim te openbaren.
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„DE OOST-INDISCHE COMPAGNIE
DER EDELEN VAN GENUA."
(1648—1649).
DOOK
H&T. IST. F. V^A-lSr 3DE3NT B E E f l . .

Eene gewichtige tijding kwam in den loop van Yrijdag 26
Maart 104.9 ter kennis van den Gouverneur-Generaal Cornells
van der Lijn. De anachoda van een dien morgen ter reede
van Batavia aangekomen inlandsen vaartuig bracht het //vast
ende seecker" "bericht mede, dat te //Celida (*) voor eenige
dagen gearriveert en aldaer noch leggende waren" twee vreemde
schepen, //doende alle debvoir om terselver als bijgelegene
plaetsen in handelinge van peper met d'inwoonders te geraecken" ten einde //hare ladinge in peper becomen hebbende
daermcde naer Maccauw (Macao) te tenderen."
Geheel onvoorbereid op eene dergelijke mededeeling was de
opperlandvoogd echter niet. Nog slechts weinige maanden geleden was de Indische Regeering in het bezit gekomen van de
missive van Heeren Meesters van 5 October 1647, waarin //den
Heer Gouverneur-Generael ende Raden van India aengeschreven
ende bekent gemaeckt wert, wat aeqnipagien ende nijtsettingen
bij andere uijtlantse natiën, buijten't octroij van de Geim:
Nederlantse Oost-Indische Compagnie sijnde, uijt Europa naer
(*)

Salida, ia de afdealing Paman, even benoorden de hoofdplaats dier af-

deeling.
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dese Indische gewesten ondernomen wierden", en met bijzonderen nadruk was in dien brief de aandacht van de bewindvoerders m Indië gevestigd op de omstandigheid, »dat eenige
particulieren van Genua in Holland, tot Sardarn, hadden doen
maecken (»), en oock rede in Texel seijlreedt waren liggende
twee schepen, liet eene groot omtrent de 200 lasten, ende 't
ander wat cleijnder, omme eerst naar Genua, ende van daer
naer dese landen, om te negotiereu met een competent capitael
daartoe reeds 80 duizend realen van achten gefourneert waren'
hare reijse te parformeren." Naar aanleiding hiervan gaven
Heeren Principalen bij gemelden brief »expressen last/ordre
en bevel", om, ingeval bedoelde schepen in de Indische wateren mochten worden »gerescontreert", met de meeste gestrengheid de hand te houden aan de plakkaten van »hare
Hoog Mogenden de Heeren Staten Generael der vrije vereenichde
den, ende singulierlijck dat van den 4 Maij anno
1632" (2), volgens den inhoud waarvan //alle het volcq ingesetenen ofte onderdanen van voorsz. geünieerde provintiën, of
te anderen in dienste geweest sijude van de Compagnie ' op
voorsz. schepen bevonden wordende , daer augelicht, ende iegens
deseive m conformité van gemeite placcaten, sonder eenige
conmventie, op de poerialiteijten daerinne gestatueert, geprodedeert sal werden ;" — gevende Heeren Meesters evenwel uitdrukkelijk als hun verlangen te kennen, dat aan de voornoemde
» Nederland was in deze dagen (omstreeks het midden der 17e eenw) om
zoo te spreken, de algemeene timmerwerf van Europa, en zijn roem was, ofsehoon
Bnttanje mderdaad het in vele opzichten reeds daarin voorbij streefde deswege
» o zeer gevestigd, dat èn Frankrijks monareh.èn de republiek van Genua meenden, nergens beter eenige oorlogschepen. te kunnen doen vervaardigen dan in dit
bemeenebest." J. C. B E JONGE, Geschiedenis ran het Nederlandse Zeewe~e.i, I. bl. 943. 2e druk.
O Het aangehaalde plakkaat van 4 Mei 1(532 is eene renovatie van het plakkaatvan 9 September 1606, te vinden op bl. 525 van het Ie deel van Historisch
herhaal van de O. L Compagnie. Arnhem, 1772 en T J A S S M S , Zee-PolUie
Amst 1652, bl. 319. Vgl. J. K. J. M J 0 * G E . ne opkmilst van /le(
^
tandsch gezag iu Oosi-hidie, IVe deel, bl. XLIV.
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schepen geen verder //empescliement" zou mogen worden aangedaan, //off ten ware 'deselve in eenige plaetsen, alwaer de
Compagnie haren handel met exclusie van alle andere natiën
privative heeft, om te negotieren quamen te havenen.11
Dat de voor Salida aangetroffen schepen werkelijk iets dergelijks in den zin hadden, scheen op grond van de ontvangen
berichten niet twijfelachtig, en tot langdurige beraadslagingen
behoefde het geval dan ook geen aanleiding te geven toen de
leden der Hooge Regeering op Zaterdag den 27 Maart bijeenkwamen om over de te nemen maatregelen te besogneeren.
Uit nadere inlichtingen toch van den overbrenger van het onwelkome bericht bleek, dat de opvarenden van de bewuste
schepen zich niet alleen verstout hadden om //te gaan havenen
en handelen ter plaetsen alwaer de Compagnie naer vele ende
groote aengewende moeijten ende costen, den handel, met
exlusie van alle andere natiën eenich ende alleen is competerende", — maar dat zij bovendien //op deselve cust aldaer reeds
eenige faictelijckheijt hadden geusurpeert mettet berooven der
inwoonderen, die de Compagnie onder hare bescherminge bij
contracte genomen, ende van alle overlast te protegeren haer
verobligeert heeft.1' Er kon dus met het oog op "den expressen last ende ordre van meergemelte onze Heeren Principalen"
geen sprake zijn van dralen. //Prompt en punctuelijck" behoorden hunne bevelen te worden //ter executie gesteld", en de
slotsom van 's Gouverneurs praeadvies kon wel geen andere wezen
dan dat men de bedoelde indringers //met schepen ende volck"
van Salida behoorde te doen vertrekken, en naar Batavia te
brengen, ten einde te //inquireren met wat authoriteijt ende
commissie" zij zich //onderwonden'1 hadden om 's Compagnies
rechten en privilegiën derwijze te miskennen.
//Waerop nacr rijp overlegh van saecken eenstemmigh goet
gevonden ende gearresteert is, dat men om reden verhaelt
terstont derwaerts aequipeeren, ende soo haest gereet vallen
connen, affsenden sal de jachten Jonge Prins, Popjensburgh,
Lillo ende den Kievith,
ende op deselve jachten
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committeren sal den sargiant maijoor van de militie alhier
Willem van der Beecq, mitsgaders den oppercoopman Hendricq
Craijer, met ordre ende bevel, dat sij lieden bij meergenoemde
schepen comende, d'overicheijt derselver in der minne aendienen ende belcent maecken sullen, dat s'henlieden met schepen
ende volcq vooreerst herwaerts naer Batavia sullen hebben te
transporteren, ende d'oirsaeck, met de gelegentheijt haerder
ongewone paresce in deze Orientaelsche gewesten, aen d'hooge
overicheijt alhier te vertoonen ; om alsdan naer eijsch van wedersijts competerende recht daerover gedisponeert te worden.
Ende daertoe in goedig/teijt niet willende verdoen, dat alsdan
de maght ende de middelen bij Godt ahnacUigh de Compagnie
verleent, te werk stellen, ende alsoo naer lieden, H sij in der
minne, ofte onminne, Mer in Batavia brengen sullen. Ende naardien verhaeli wort, dat d'overicheijt van beijde voorengenoemde
Genuasche schepen voornemens waren met hunne op de cust '
te becomen peperladinge naar Maccauw te willen, als wanneer
de Straet Sunda doorcomen ende passeren sullen moeten, wert
mede als voren gearresteert, dat, oft onse vooraengeroerde
Jachten haer op de Westcust mochten comen te missen ende
sijlieden alsoo deselve t'eschapperen, men in geseijde Straet
Sunda met gelijcken last ende bevel onder 't commando van
den oppercoopman Kijckloff van Goens op de wacht liggen,
ende de wedercompste van voorsz. jachten, off 't passeren van
de vooraengeroerde schepen sal doen inwachten, de fluijtschepen
den Swarten Beer, ende den Os, mitsgaders de jachten Hulst
ende Alcmaer, om bij rcscontre van meergenoemde schepen
daarmede te handelen, soo ende als hiervooren verhaelt aen
de jachten naer de Westcust gelast ende bevolen worden sal."
Geen ijdele bangmakerij , maar krachtig handelen was dus
net programma van den Gouverneur-Generaal van der Lijn en
van de raadsleden Fr. Caron, Carel Beniersz/en Gerard Demmer, Vl
die op dat oogenblik in het college van den Baad van Indië
zitting hadden. Van de ter reede van Batavia liggende vloot,
op 1 Januari te voren uit 1], volle schepen, 13 jachten en
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8 fluitschepen bestaande (*), werden niet minder dan 8 vaartuigen afgezonderd om de twee Genueesche bodems machtig te
worden, en men mocht dus als vrij zeker aannemen, dat de
indringers den machtigen arm der Compagnie niet licht ontsnappen zouden, tenzij het blijken mocht, dat zij haar te
vlag af geweest en Straat Sunda misschien reeds doorgeste vend waren om de voorgenomen reis naar Macao te vervolgen.
Een maand later was alle onzekerheid hieromtrent echter
geweken. Op den 26 April verscheen Rijckloff van Goens
•weder ter reede van Batavia, doch met twee schepen meer
dan waarmede hij vertrokken was, want na een week of drie
in Straat Sunda te zijn blijven kruisen, liepen hem eindelijk
de schepen, waarop hij jacht moest maken, als van zelf in
den mond. Het bleek nu, hoe volkomen juist de door de
Heeren Meesters gegeven wenken geweest waren. De San
Bernardo en de San Juan Baptista, die zich zonder eeuigen
tegenweer aan van Goens overgaven ( 2 ), stonden wel is waar onC)

Zie de

»Lijste

van de Nederlantse Navale Macht op Januari) 1649 in

Indic", op bl. 800 van het eerste deel van DE J O N G E 'S Geschiedenis van hel
Nederlandsche
(")

In

Zeewezen.

de geraadpleegde

schrifturen

komt

omtrent

de ontmoeting van van

Goens met de twee Genueesche schepen geene enkele bijzonderheid voor, doeh
volgens het reisverhaal van Jan Janszoon Struijs, die op 17 jarigen leeftijd zijn
vader ontliep en als zeilmaker dienst nam aan boord van de St'. Joan Baptista,
werd door de officieren van beide bodems na gehouden scheepsraad besloten, »dewijl
men onvermogens was, sich tegen soo veel schepen te venveere", — (volgens Struijs
zouden de Genueczen in Straat Stmda 14 (!) schepen van «de Oost-Indische Nederlandsche Maatschappij" ontmoet hebben, en zou bovendien nog een schip, de
Banda, ter versterking der Nederlandsche vloot zijn komen opdagen) .»sich heel
sclnps en hooCts op te geven, eu aan de Heeren Meester bevelen Ie laten, hoe
en op wat wijze deze saak te verstaan;

wat den gemeenen man niet seer tegen

was, zijnde onder haar, wegens hef oproer onder Madagascar (waarover straks
nader), noch geen goeden grondt, maar wel een ouden wrok gebleven; waardoor
sij malkander dagelijks met scheldwoorden, en ha!ige beschuldigingen bejegenden,
geduurende welke onlusten sij malkanders geselschap ook soo wars wierden, dat
sij slechts, hoe eer hoe liever, sochten te scheijden: waartoe sich een bequame gelegeutheijt op deed; en de ïlollaudsche vloot kreeg aldus deze goede vangst sonder
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der rechtstreekse* bevel van twee Nederîandsche t/schippers" (»),
maar zij waren uitgereed voor rekening van eene //nieuw
geformeerde compagnie van eenige particulieren uijt de republijcqe van Genua (»), omme in deze Orientaelsche gewesten
mede te navigeren, haren handel te drijven, ofte te negotieren", en als vertegenwoordigers dier Compagnie bevonden zich
aan boord vier //edelluijden" van Genua, Paulus Aemilius de
Innren, Johannes Baptista Pliscus, Stephanus Contevonus (of
Cenonomis) en Petrus Maria de Marchis, aan wie liet werk
d « //negotie" en de handhaving van de .ordre ende commissie" der Genueesche compagnie meer bepaald was opgedragen
Men had hier dus met ernstige mededingers te doen, wier
verschijning in deze gewesten eene voor de Compagnie zeer
bedenkelijke zaak mocht heeten, en hoe men ten hunnen opzichte had te werk te gaan kon dan ook niet twijfelachtig
wezen. ,,De respectieve opperhoofden" van de twee opgebrachte

slagh of stoot m handen, waarmede wij den 12 Juli na Batavia streken." J J STBU I J O
s.
Dne aanmerkelijke en zeer rampspoedige Heijden door Italien, Griekenlandt
Lijfland, Melanien, Tarlarijen, Meden, Persien, Oost-Indien, Japan en Jsenden andere gevesten; Amsterdam, 1686 ; bl. 25. Met de datums is Struijs
bbjkbaar m de war; l,ij kat de twee Genueesehe sebepen onder dagteekening van
IS Jun, 1649 voor Salida aankomen en van daar op den 2 Juli naar Straat
Sunda onder zeil gaan, terwijl uit de officieele gegevens blijkt, dat men in het
laatst van de maand Maart te Batavia reeds beriebt bad van Imune verschijning
op Sumatra's Westkust. Ook met betrekking tot de sterkte der in Straat Sunda
gestagneerde Hollandsehe vloot sehijut rijn geheugen den schrijver parten te
tobben gespeeld; tenzij men ter zake met een eenvoudige schrijf of drukfout te
doen beeft.
O »Daar wierden tot Amsterdam twee sebepen toegerust om na Genua te
«gtan. Het eene was genaamt St. Jan Baptist, waarop schipper wierd Hendrik
Chnsfaaansz van Amsterdam. Het andere St. Bemardus, zijnde daarop ViceCommaudeur Jan Benning van Weesp, en schipper Härmen Voogd Tan Schiedam
Over deze Leijde was Commandeur Jan Maas van Duijnkerken. Den eersten
voerde 28 en den anderen 26 stukken." STBÜIJS, I.e. bl. 2.
O Volgens S r n u u s , I.e. bl. 3 waren de beide sebepen »voor den GrootHertog van Genua selve gekoft", en liet die Groot-Hertog ze „nu voor drie
jaren voorzien met levensmiddelen, busebpoeder en aUerleij krijgsvoorraad ••
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vaartuigen kregen dadelijk in last om reeds den volgenden
dag, Dinsdag 27 April, ter zitting van den Eaad van Indië
te verschijnen, en nadat aldaar //derselver gedemonstreerde ordre ende commissie" was geresumeert en geexamineert, werd
op voordracht van den Edelen Heer Gouverneur Generaal
//eenstemmigh goet gevonden ende gearresteert, dat men achtervolgens den last ende bevel, bij d' Heeren onze principalen
op dit stuck herwaerts overgegeven, terstont van meergenoemde schepen nemen ende ligten sal, alle sodanige scheepsofficieren, matrosen ende andere, die bevonden sullen werden
ingeborene, subjecten ofte inhabitanten van de Yereenighde
Provintien te sijn, oock alsulcke die voor datum de Nederlandsche Oost Indische Compagnie in deze landen gedient souden mogen hebben; ende om sulcx met goede ordre te
verrighten, men terstont na de reede aen geroerde schepen
uijt den Rade van Justitie committeren ende senden sal, den
Heer Eiscael Joan Cunaeus met de bijgevoechde rechtspersoonen Dirck Steur, Jan Bartelsz ende Dirck Wallis, neffens
derselver secretaris Vincent van Moocq, doende alsdan jegens
de gelichte ende afi'genomen personen naer den teneur ende
inhoude van welgemelte hare Ho: Mo: placaten ende de
poenaliteijten in deselve gestatueert, naer behoren procederen ,
sonder dat men eenigh voirder empeschement ofte verhinderinge voorsz. schepen aendoen, maer haer bij hun selven
geworden, ende werwaerts buijten 't district van onse negotie
met deselve tenderen willen, toestaen ende vergunnen sal".
Rechtens bleef liet den Genueeschen handelaren dus onverlet
om den steven weder naar elders te wenden, maar feitelijk
was hun toestand niet veel benijdenswaardiger dan die van Ie
Maire na de in beslagneming van zijn schip de Eendracht tij-

»Op ieder, zegt Struijs venler, werdeu hundert Uuijtschen (Hollanders) aangenomen", terwijl het ander volk bestond uit Italianen, -en daaronder eenige handiten", van welke laatsten men zich echter ontdeed door ze te Malaga »te lande"
te zetten.
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dens het bewind van den Gouverneur-Generaal Coen. Indachtig waarschijnlijk aan de moeilijkheden, die uit dit geval voor
de Compagnie waren voortgevloeid, en aan de 550,000 livres
die zij in der tijd had moeten uitbetalen aan de Compagnie
de St. Malo wegens de verbeurdverklaring van een der haar
toebehoorende bodems, die omstreeks het eind van 1617, na
een zwerftocht door de Indische zee langs Malakka en' de
Oostkust van Sumatra, 1er reede van Bantam verschenen waren (»), hadden Heeren Meesters in hun brief van 5 Octobe
1er
1647 uitdrukkelijk gelast, dat aan de verwacht wordende Ge
nueesche schepen geene andere belemmeringen in den weg
mochten worden gelegd, dan die het noodwendig gevolg zouden zijn van de bestaande bepalingen omtrent het lichten
van Nederlandsche schepelingen op vreemde bodems varende
Maar meer dan de eenvoudige toepassing van het op deze materie betrekking hebbende plakkaat was trouwens niet noodig
om de geheele onderneming te doen mislukken en de gevreesde
mededmgers in de Indische negotie onschadelijk te maken
Beroofd van het meest ervaren deel hunner bemanning, in de
onmogelijkheid om andere schepelingen aan te monsteren, waren de gemachtigden der Genueesche Compagnie wel genoodzaakt zich met gebonden handen over te geven aan de Hooge
Begeering te Batavia, doch alvorens het verhaal van hun wedervaren te dezer plaatse te vervolgen, moet een oogenblik
worden stil gestaan bij hetgeen aan boord van de San Bernardo
en de San Juan Baptista was voorgevallen, vóór zij door
Bijckloff van Goens herwaarts werden opgebracht (2).

O

D E JONGE, Opkomst, enz. IV. p. XLIII.

O Volgens STRUMS verlieten de beide schepen op tweeden Kerstdag l C 47de
reede van Texel, en kwamen zij, na veel met tegenwind gekampt te hebben
den 25 Febrnari 1648 te Genua, waar de lading gelost en de opvarenden afgemonsterd werden. Met Struijs verbonden de meeste hunner zieh echter weder
voor eene nieuwe reis, die drie jaren duren zou, doch waarvan bet eigenlijke
doel aan »al het genieene volk" onbekend bleef. Na uu den 12 April van Genua
weder vertrokken te zijn, en zieh te Malaga eenigc dagen te hebbeu opgehou-
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Men heeft in vollen ernst beweerd, dat de goddeloosheid eu
de ongerechtigheden van de hedendaagsche maatschappij nauw
verband houden met den weinigen eerbied , die de //saiicten en
sanctiniieii" der kerk tegenwoordig genieten, en ten bewijze
dezer stelling is gewezen op het feit dat, terwijl geen enkele
heilige naam werd aangetroffen onder de 371 vaartuigen, waaruit
in 1846 de gezamenlijke IVansche zeemacht was samengesteld,
het meerendeel der schepen, die ten j are 1571 in de Golf
van Lepanto bijeen waren ter bestrijding van de Turken, de
namen droeg van heilige personen of heilige zaken ('). Ook
de Genueesche Compagnie meende tot heil en troost der in
dienst genomen schepelingen hare onderneming onder Hooger
bescherming te moeten stellen, onder het bijzondere patronaat van
den heiligen Bernard en van den heiligen Johannes den Dooper,
wiens asch gelijk, men weet in Genua 's kathedraal, den dom
van St. Lourens, heet bewaard te worden ; maar het inroepen
van dier heiligen zegen belette niet, dat aan boord der schepen
dingen gebeurden, die van den godsdienstijver der opvarenden
geen hoogen dunk geven, en onwillekeurig den indruk maken
dat de zich aan boord bevindende Genueezen er op uit waren
om den naam te verdienen van //mannen zonder trouw", waar-

den, liepen de schepen den 29 Mei de straat van Gibraltar u i t , ankerden achtereenvolgens voor korter of langer tijd bij de voornaamste der Kaap Verdische
eilanden,

en kwamen den 2 Augustus ter reede van Sierra l e o n e , waar zij tot

den 16 dier maand bleven liggen, tot groot verdriet van de inboorlingen, die
ten gevolge van een geschil tusschen hunnen Koning en den Commandeur der
schepen hunne negerij zagen plunderen en verbranden.
men in eens te zijn doorgezeild
ber in de baai van Anton

Van Sierra Leone schijnt

naar Madagascar, alwaar

men

den 13 Octo-

Gil (aan de noordoost kust van het eiland, op de

kaart van Stieler aangeduid met den naam van Antâo Gonçalves) het anker liet
vallen.

Eerst den

16 Maart 1649 zou m e n , altijd volgeus Struijs, weder van

hier zijn vertrokken, om ongeveer drie maanden later, en wel den 12 Juni in
de baai van Sillebar, op Sumatra's Westkust, aan te lauden; maar dat deze datums onmogelijk juist kunnen zijn werd boven reeds aaugeteekend.
(')

Le

ver rongeur des sociétés Modernes ou le Paganisme

par Valhé G A U M E .

Ed. de Bruxelles, 1851, p. 1-11.

dans
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voor de bewoners yan Genua dikwerf plachten gescholden te
worden f1).
Tot de aangemonsterde manschappen behoorden ook twee
kapelanen, pater fraij Davidt, van de.order van St. Francisco
en pater Joan Baptista Macine, aan wie //onder handtastiiig"
beloofd was //voor haer gagien ende maentgeldeii" de som van
honderd Spaansche realen, //mitsgaders in de cajuijt gedurende
de reijse nevens andere cajuijtsgasten getracteert 'te werden "
Maar alras moesten die geestelijke heeren ondervinden dat men
m de kajuit weinig gesteld was op hun gezelschap. Van het
begin der reis af werd hun de toegang tot de kajuit ontzegd;
terwijl de overeengekomen maandgelden hun geregeld onthouden werden, eene omstandigheid die aanleiding gaf, dat zij zich '
kort na hunne komst te Batavia //in alle eerbiedigheijt" bij
requeste wendden tot den Edelen heer Cornells van der Lijn
Gouverneur-Generaal van Indie, met het ootmoedig verzoek
om den //Commandeur" der schepen //te ordonneeren ende
gelasten haer te goed hebbende gagien te betalen ende voldoen, ende bovendien eenige penningen, ter discretie van
Zijn Edele, voor dat de cajuijt tegen 't bevel ende belofte
van hare meesters soo langen tijd hebben moeten missen ende
ontbeeren, ende verders hare in desen de behulpsame handt
te b i e d e n " ; - o p welk verzoek hun, ingevolge raadsbesluit
van 19 Juni //voor apostil gedient" werd, //dat sij lieden hen
t addresseren sullen hebben aen den. Raedt van Justitie alhier
omrne voor denselven 't uitenteren sodanige actie als sijlieden
tegens haer gebiedendt opperhooft gerechtelij eken sustineren te
in bben."

O »De Genueesen sijn seer hoogmoedig en onstandvastig, gansch niet bemind
van do andere volkeren van Italien, die gemeenlijk seggen: Gente senza fede
Hare senza pe.ee, Monte senza leguo, Donne senza vergogna; dat is.- Mensehen
sonder trouw, Zee sonde, visch, Bergen sonder hout, en Vrouwen sonder
schaamt.
Zeer gedenkwaardige en namwkeurige Sek-iesehrijvinge door Vrankrijk, iyangie, Italien, enz. Leiden, 1700; M. 204.
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Liet men zich dus aan boord van de San Joan Baptista en
de San Bernardo weinig gelegen liggen aan het voorschrift
der kerk om den dienaar zijn rechtmatig loon niet te onthouden, ook de les van Paulus om als broeders met elkander om
te gaan vond weinig behartiging. Twist en tweedracht schijnen van den aanvang af ouder de " officieren van beide schepen
geheerscht te hebben ( ] ); doch de tropische zou deed de reeds
verhitte gemoederen tot ware dolzinnigheid overslaan. Aanleiding hiertoe gaf het overlijden van den opperkoopman en
directeur der negotiën op de San Bernardo, Sr. <J an Benuinck,
tijdens de beide schepen nog in de baai van Anton Gil op
Madagascar geankerd lagen. Als tweede in rang had hij naasi
zich gehad den schipper Härmen Yooght, doch wijl men //de
directie van 't schip en de ingelade goederen" niet aan dezen durfde toevertrouwen wegens //sijn quaet comportement",
kwam men in eene vergadering van officieren aan boord van de
San Joan Baptista overeen om schipper Härmen Yooght van zijn
ambt te ontzetten, en hem naar boord van het andere vaartuig,
dat onder het bevel stond van den Directeur Johau Maes, te
doen overkomen, terwijl Hendrick Christiaensz inmiddels als bevelvoerder van de San Bernardo zou optreden. Maar het volk
van de San Bernardo was met deze beschikking niet gediend.
Onbewimpeld verklaarde het //geen ander schipper te willen
hebben ofte lijden", en Vooght zelf ook weinig roeping gevoelende om zich door geweld te laten dwingen tot het verlaten van een post, die hem lief was, besloot hij in overleg
met zijne officieren //om bij provisie het geschut uijt liet
ruijm te halen, te weten acht stucken ; edoch niet om Maes
(') Zoo ontstond reeds ter reede van Sierra Leone oneenigheid tusschen den
Commandeur der expeditie Jan Maes en den schipper van de St: Joan Baptist,
Hendrik Christiaensz, over de vraag, of de „Koning" van die streek, wegens zijne
„onheleeftheijt", niet behoorde te worden gehangen. „Met veel redenen" werd
zulks door Christiaensz afgeraden ; maar „niettemin helaste den Commandeur, dat
men hem flucx buijten hoort sou smijten, dat ook aanstondts door 4 mannen, de
kokspoort uijt, gedaan wierf". Gelukkig kon de Koning „uijtermaten welswemmen, invoegen dat hij in korten tijd te lande raakte." STBUIJS, 1. e. hl. 10.
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te offendereii, maer alleenlij eken tot defensie , om off h an schip
vijandelijcker wijse mochte aengerandt ofte aengetast werden,
dat het daerdoor mochte werden beschermt."
Tot dadelijkheden tusschen de twee Genueesche bodems kwam
het echter niet, niettegenstaande zij beiden een oogenblik de
//bloetvlagge" in top hadden, zooals blijken kan uit de curieuse remonstrantie, die Herman Vooght bij zijne komst te Batavia indiende aan '/den Gouverneur Generalissimo van India
Orientae", en die in haar geheel als bijlaag aan dit opstel
wordt toegevoegd. Door zoete redenen misleid begaf Voo°-ht
zich ten slotte geheel vrijwillig aan boord van de San Joan
Baptista, en indien maar de helft waar is van hetgeen hij van
zijn onthaal aldaar verhaalt, dan voorwaar mocht hij niet ten
onrechte schande roepen over de //vuijle daet", waarvan hij
het slachtoffer werd. Nadat hij ten spot van de bemanning
van de San Joan Baptista in de boeien was gezet, werd eerlang raad gehouden over zijn //noijt misdreven misdaedt", en
werd hij //ongehoord ende velo levato gedeporteert van sijnen
dienst" en //ontschippert"; en dit, //wat te noteren staet",
door rechters, //die soo vol ende sat gedroncken waren, dat
een van deselvige nijt den Baedt tradt, ende gingh swemmen,
doch weder geroepen sijnde, quam geheelijcken naect noch in den
Baedt loopen", eene gebeurtenis //daer d' anderen, die mede in
den Baedt waren, alleenlij ck om lachten, dewijl de kraght van
de wijn haer van gelijcken niet weijnich en hadt bevangen".
Zoo werd derhalve ook de les van den apostel om niet in
brasserijen en dronkenschappen te wandelen door de officieren
van de Heilige Bernard en de Heilige Johannes de Dooper
op treurige wijze in den wind geslagen, tot niet geringe ergernis voorzeker van de geestelijke heeren, die voor het zielenheil der opvarenden hadden te waken. En ware het hierbij
slechts gebleven, doch van nog ergerlijker tooneelen moesten
de beide paters getuigen zijn, zoo dikwerf den schepelingen de
kans geboden werd om zich aan de overtreding van Mozes negende gebod te bezondigen. Wellicht zal een vergoelijkend ne nos
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indîicas in tentationem den paters op de lippen zijn gekomen bij
hetgeen op Madagascars strand gebeurde, toen Koning Diembro
//tot een teijken van vrientschap ons volck sijne wijven aanbood, waer van de onzen met vies af vielen, te meer omdat
het fraije en wel besnedene swartinnetjes waren1' (*); maar
wat moeten ook zij geleden hebben, toen bij het buitmaken
van een Atjehsche jonk onder Sumatra's Westkust de gekeele
bemanning over boord werd gejaagd //uijtgenomen een vrouw,
die de Italianen leelik mishandelden en schooierden, en die
eijndelijk, na veel talmens aen lande komende, aldaar noch
van haar man gekrist wierd, tot s ij het bestierf!"
En deze eene roofpartij was den Genueezen niet genoeg. Naar
ludie gestevend om hunne schepen met de kostbare voortbrengselen van Indie's bodem te vullen, schijnen zij als echte vrijbuiters de verzoeking' niet te hebben kunnen wederstaal) om
zich krachtens het recht van den sterkste meester te maken
van alle inlandsche vaartuigen, die zij op hunnen tocht langs
Sumatra's Westkust tegenkwamen. Immers volgens de getui-

(') STEUIJS, I.e. H. 14. Koning Diembro bleek een oude kennis te zijn
van den Commandeur Jan Maas. Nauwelijks toch waren de schepen iu de haai
•van Anton Gil voor anker gekomen of de Koning »begou te vragen, wat schip
en volk wij waren : want hij kon aan de vlagge wel sien, dat wij niet nijt Holland quamen. Den Commandeur antwoordc: wij zijn Hollanders, maar met deze
twee schepen in dienst des Groot-Hcrtogs van Genua. Na eenige verdere redenen
vroeg den Commandeur aan den Koning, waar hij soo goet Nederduijtsch geleert
had, waarop hij berichte : lek heb in Oost Indien gevaren, en aldaar bij sekeren- stuurman Jan Maas genaamt, slaaf geweest; onderwegen op de reijse na
Hollandt, wierden wij van een geweldige Orcaan overvallen, en raakte ons schip
heel masteloos hier aan te drijven; 't welk weder gecalefatert en klaar gemaakt
zijnde, ben ik te lande ingevlucht, soo als het schip onder zeijl ging. Wel,
seijde den Commandeur, Heer Koning is uw naam dan Diembro? Waarop hij
antwoorde: Hoe kendt gij mijn? Wel, seijde den Commandeur, kent gij Jan
Maas niet? Den Koning op dit woordt eerst seer vreemdt en schichtich opsiende,
viel voort den Commandeur om den hals en kuste hem. En aldus een weijnig
opgetoogen gestaan hebbende: Wel aan, seijde hij, gij hebt mij een goet Meester
geweest, alles is voor u ten besten, haalt Vleesch, en Vruchten, soo veel gij
wilt, sonder iets te betalen."
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rems v;'an Struijs werden op de reis van Salida naar Indrapoera
nog // twee Atchiiise jonken, geladen met peper, sandel, campher , enz. weggenomen", en liet lag niet aan de officieren van
de- twee Genueesche schepen, dat zij hiermede volstaan moesten ,
want //onse meeuinge was te Indrapoera noch eenige jonken te'
\\uden, maar wij werden daarin bedrogen, zijnde deselve te
vooren vertrokken." (')
Het was dus niet ten onrechte, dat ter Raadsvergadering
vanu 27 Maart 1649 gewaagd werd van de feitelijkheden, die
de Genueezen hadden //geusurpeert, mettet berooven der inwoonderen, die de Compagnie onder hare bescherminge genomen had." Maar het blijkt niet dat zij te dezer zake tot
opzettelijke verantwoording zijn geroepen. Integendeel ; in het
volle besef van hare overmacht en van de volslagen machteloosheid van de Genueesche indringers schijnt de Indische
Regeering de zich aan boord der opgebrachte schepen bevindende officieren en de hen vergezellende Italiaansche edellieden
van den aanvang af met eene zekere onderscheiding behandeld
te hebben. Allen, die niet in de termen vielen om overeenkomstig den „teneur" van het plakkaat van Heeren Hoog
Mögenden van de schepen te worden gelicht, bleven verder
ongemoeid, en alleen de Hollanders werden naar den wal gezonden, met last aan de officieren om aldaar voorloopig te
//verblijven", terwijl de mindere manschappen slechts gedurende
een veertiental dagen aan een strengere bewaking in een der
Bataviasche wachtposten onderworpen werden. Intusschen bleef
het zoowel aan de meerderen als aan de minderen verborgen
wat men eigenlijk met hen voor had, en dit gaf den Nederlandschen scheepsofficieren aanleiding om zich reeds weinige
dagen na hunne ontscheping bij request te wenden tot de
Hooge Regeering met met verzoek, zoo voor zich als voor 't
gemeene scheepsvolk, om bijaldien //supplianten hare aengeno(')

S T K Ü I J S , 1. c. bl.

25.
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men voyage niet eh vermogen te voleijndeii, alsdan in dienst
der Edele Compagnie met soodanige qualiteijten ende gagie,
als deselve tegenwoordigh sijn winnende, te mogen worden
gebruiickt en aengenomen, mits alvoren van haren gepraesteêrden eedt ontslagen, ende hare verdiende maentgelden ter handt
gesielt mochte worden , om alsdan d'Edele generale Nederlandsche Compagnie in aller vlijt ende getronwigheijt te dienen ,
ter tijt en wijle de patriase schepen naar 't vaderlandt, omme
daer mede te gaen, sullen vertrekken."
Ook Herman Yoogt besloot zijne boven reeds aangehaalde
remonstrantie met het verzoek, '/dat hij mach werden g'emploijeert in de Comp, dienste in qualiteijt als schipper, als
menige jaren in die qualiteit deftige cooplierlen hebbende gedient." De Regeering echter maakte met het nemen van een
beschikking in dien zin geen haast. Eu Yooght, èn de andere
supplianten werden, voorzoover zij zich met betrekking tot
de hun te goed komende gagië'u //verongelijckt ende gegraveert" hielden, naar den Raad van Justitie verwezen, met
toezegging alleen dat, wanneer zij na afloop van hun geding
tegen hunne //Heeren ende meesters" nog iets mochten te verzoeken hebben, zij //alsdan naer gelegentheijt van saeckeu
g'accommodeert ende geholpen" zouden worden.
Daarentegen werd ter vergadering van den 3 Mei dadelijk
eene gunstige beschikking genomen op het request van //Johan
Maes als Directeur en Hendrik Christiaensz, gewrezen schipper
naest Gode van den schepe genacmt Sainct Jan Baptist, docli
tegenwoordigh schipper op Sainct Bernardo", waarbij op grond
van de omstandigheid, dat zij door het wegvoeren van de
aangenomen Nederlandsche matrozen en bootsgezellen ten eenenmale beroofd waren van het volk, //sonder welck haer voijagie
wederomme naer Genua te doen niet mogclijck en is"— aan
de Hooge Regeering //ootmoedelijk" verzocht werd //haer ingeladen goederen ende coopmanschappen alhier te mogen lossen,
omme soo veel doenlijck is met vercoopinge van deselvigen
hare Meesters voordeel naer behooren te doen, presenterende
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de penningen, die daervan souden mogen comen te procederen,
in handen van de E. Geoctroij eerde Comp, alliier te consigneren , om deselvige wederom naer ende aen haer supplianten
Meesters overgezonden te mogen werden." Waar aanleiding
van dit request namelijk gaf de Regeering vergunning om //een
huijs ofte paclchuijs na hare gelentheijt hier in de stat te
mogen huijren, en hare medegebrachte goederen daerin te lossen ende op te slaen", doch onder voorbehoud om //tot het
beneficieren derzelve" eene nadere licentie te verzoeken, waarin
men hen echter //naer gelegentheijt" mede voor zoo veel noodig
zou //accommodeeren." Bovendien werd aan supplianten de
toezegging gegeven, dat hun //naer eijsch van object" de behulpzame hand zou worden geboden met betrekking tot hun
//voirder versoeck", strekkende om de hulp en de medewerking te erlangen van de Regeering tegenover de aan boord gebleven schepelingen, wier //boosheijt ende woestheijt diekmael
niet wel en is te bedwingen", evenmin als de //dïeverije der
Chinesen ende andere vaertuijgen, die dagelijcx aen boort zijn
comende."
Van den kant der Indische Regeering ontbrak het derhalve niel
aan medewerking om in de gegeven omstandigheden alios nog
zoo veel mogelijk ten meesten voordeele van belanghebbenden
te schikken; maar wanbeheer in eigen boezem werd de hoofdoorzaak, dat de zaken der onderneming eene hoe langer hoe
noodlottiger wending namen. Zoo kwam o. a. ter vergadering
van den Raad van Indië van 15 Juni in behandeling een
request van Ilendick Christiaensz , //schipper in dienst van de
Oost-Indische Compagnie tot Genua", waarin hij zich beklaagde
dat de commandeur Jan Maes geheel eigendunkelijk te werk
ging in het van de hand zetten der goederen, die uit de beide
schepen gelost waren, //verkoopcnde de barnsteen ende eliphants
tanden, als andere goederen meer, seer schandelijk beneden de
waerde tot groote schade van de Heeren Reders", terwijl hij
bovendien de geldkist».geopend en het //swaergelt" tot zijn
eigen //particulier proffijt" had verwisseld, zonder hem sup-
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pliant //daerin eens gekeilt te hebben." Maar nog geen maand
later vond een der leden van liet Genueesclie viermanschap
aanleiding om aan de Hooge Begeering een boekje open te
doen van de gedragingen van dienzelfden Hendrick Christiaensz,
die van zijn kant er op uit geweest was om zijn ambtgenoot
Maes voor schurk en bedrieger uit te maken. In een ter vergadering van den 19 Juli ter tafel gebracht request van Johannes Eaptista Miscus, gcdagteeb-'nd //den 13 J ulij i n ' t jaer
naer 't baren der heijlige maeght anno 1649" heet het o. a.
dat //Capiteijn Hendrick Christiaensz, gelijck hij noijt 't voordeel van onse Compagnie betracht heeft", zulks thans //insonderheijt seer notoir heeft doen blijcken, want nadat (hij) veele
soo van scheepsprovisien (gelijck als daar genoech kan bewesen
werden) als andere coopmanschappen ons ontvreemt hadde, heeft
oock op 't selve schip" (de San Bernardo, waar hij als medebewaker op was aangesteld volgens beschikking van den Fiscaal)
//niet meer willen passen, als eenelijck om dagelijcx den wijn
op te helpen", op grond waarvan hij suppliant zich //revereutelijck" uit naam //van onse E. Compagnie van Genua" tot
den //doorluchtigen Heer Generael ende seer voortreflelicke
Heeren Baden van India" wendde , met verzoek om tegen //den
voornoemden Capiteijn Hendrick Christiaensz na rechten te
mogen procederen, opdat deselve moge reeckeninge doen van
hetgene uijt voorseijde schip gemist wort, verseeckert sijnde
veel van 't gene tot het schip behoort verdweenen te zijn." (')

(*) In den tekst is de in liet Resolutieboek opgenomen vertaling van liet
request van Joannes Eaptista 1'liscus gebruikt. liet oorspronkelijke stuk was,
evenals al de overige straks nog te vermelden requesten van de »Genueesche
edellieden", in het latijn gesteld, en luidde als volgt:
Excellentissime domine Imliarum orientalium generalis,
prestantissimique eonsiliarü.
Illucusque quo duae hae naves Genuensium dominorum Bataviam perveuerunt,
egoque ad divi Bernardi navem res videudi causa fui constitutus per dominum
llsealem, ut nihil in detrimentum contingeret, meas semper egi vires: sed dux
Henricus Christianus ejusdem, qui parvum semper habuit soeietatis nostrae pro-
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Getrouw aan de aangenomen houding om zich niet te mengen in de onderlinge twisten en geschillen van de opvarenden
der in hare handen gevallen schepen, bepaalde de Begeering
er zich toe om zoowel aan .Christiaeusz als aan Fliscus te kennen te geven, dat zij zich beiden met hunne grieven en bezwaren zouden te //adresseren hebben aeu den ßaedt van Justitutie alhier", ten einde //voor denselven den persoon ofte
persoenen, daerover dolerende sijn, te beroepen." Maar ernstiger beraad eischte een onder dagteekening van 28 Juni ingekomen request van de gezamenlijke //Genuese edelkijden",
luidende volgens het in het resolutieboek geinsereerde translaat
//van woort tot woort" als volgt:
//Doorluchtigste Heer Gouverneur
Generael ende seer voortreffelijke
Heeren Raden van de Oostindien.
gressus desiderium, hic in simili occasione tam manifeste patcfecit (ut clarc testes
probant)

quod ademptis quam pluribus supellectilibus, aliisquc m e m b u s , navem

istam non amplius curavit, solum vinum quotidie ex dicta exhaurire, visoque se
nihil amplius posse capere, capta occasione sui nepoti subnauclero (qui navem et
nautas gubernat) jussit, ut ex ea abiret; at ego qui resvidendi dictae navis munus habeo, nou solum ob meum decus et disculpationem, sed ob meorum dominorum beneficium buic confusiom provideri cnpiens, suplei ad dominationes vestras

recurro,

societatis

ut pro interim

Genuae justitiam

et in bac occasione nomine mcae illustrissimae

agat circa dictum ducem Henricum Christianum,

ejusdemque nepotem, ut de-cis omnibus rationcm reddat, quae in praedicta navi
desunt, cum mulia ad dictam navem pertinentia in rumum evanisse scio, simulque dignabitur

ctiam providcre dictam navem pro tempore alio homme, sicut

a benignitate E x c e l l e n t e vestrae praestantissimorum consiliariorum cirea hoc responsmu spero, par aeternitati vivat, interim dum prospentatis finem desidero.
Die décima tertia julii a partu virginis 1649.
Excellentissimi vestri praestantissimi
Conciliarii famulus obscqnens,
Joannes Baptista Fliscus.
De

dispositie

der

Eegeering

op dit request werd mede in het Latijn »den

suppliant overbandiebt"; zij luidde als volgt:
'Remittimus

supplicantem

ad

senatum justitiae ut

coram eo personam sive

personas, quas accusât, conveniat: utque de iis earn rationcm, sive etiam poenam, aut correctionem requirat, quam adversus eas intentare ac prebare possit."
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//Àlsoo nu de coopmanscliappen der beijde schepen St. Jan
Baptist ende St. Bernardus, de Compagnie der Edelen van
Genua toebehoorend e, ten deele heijmelijck, door den directeur
Jan Maes vercogt zijn, ende de saecke sich dagelijcx niet anders laet aensien, alsdat gemelte Comp, meer schade als voordeel staet f erlangen, soo is ' t , dat wij ondergeschrevenen
Edelliiijden, op gedachte schepen ons onthoudende, soo ten
goede van gemelte Comp., als in mainctenue van mise Eere
na vermogen willende voorsien : opdat bij eene ijgelijcken bekent sij , dat onzenthalven niet heeft gemancqueert van 't gene
tot desselffs meeste nut ende voordeel hadde mogen dienen:
Hare EdA oitmoedelijck bidden: Alsoo de schepen meermaei
genoemt, noch voor verloren, noch geconfisqueert können gehouden werden , hare Edn. deselve (indien mogelijc sijnde, ende
buijten haer Eds. praejuditie connende geschieden) gelieven na,
belmoren te provideren en voorzien: Want alsoo hare Ed. 't
volck onder de jurisdictie van Holland resorterende, ter oorsaecke een speciael octroij gecontravenieert hadden, gelieft
hebben van deselve schepen aft' te lighten : soo is 't recht ende
billick (alsoo de Genuase schepen niet can verboden worden
dese quartieren te bevaren (*)) dat haer Ed. deselve met ander
volck, die van dat speciael arrest exempt sijn, ende onder
Hollants jurisdictie niet en behooren, gelieven te voorsien,
ofte anderseits ons toe te laten deselve onder behoorlijcke
gagie aen te nemen. Ten anderen soo versoecken gedienstelijck hare Ed. ons gelieven te concederen dat Jan Maes, den
capiteijn Hendrick Christiaensz, Harman Vooght ende de 4

(!) Dezelfde beschouwing komt ook voor in liet boven aangehaalde request
van Maes en Christiaensz, dat ter vergadering van 3 -Mei behandeld werd. Men
leest daar, »boe sij supplianten met bare schepen gecomen zijn ia de Strael
Sunda ter goeder trouwe, niet vuile commissie van bare lierren ende Meesters,
waerop sij supplianten haer vertrouwende waren, en geensints tot praejuditie van
de Ed. geoetroijeerde Oust Indische Compagnie, maer alleeiilijcken om vreemde
lauden op te doen ende te entdecken, alsoo daer tcgens vau wegens hare Ho •
Mo: de Heeren Stalen Generael noijt verbodt, ofte ecnige interdietie isgedaen."
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stuerliiijden, te weten de 3 eerste (maer insonderlieijt Jan
Maes) om reeckeninge wegens hare administratie te doen, ende
de resterende om de schepen te helpen overbrengen, naer Genua mogen retourneren; voor welcke hare Ed. beleeftheijt ons
ten hoogsten ten dienste van hare Ed. sullen verobligeert houden; alsoo nicmaiit anders, uijtgesondert Jan Maes ende d'andere, die de contanten, coopmanschappen ende alle de rest onderhanden hebben gehadt, wegen de negotie eenige reeckeninge sal weten te doen; hebbende hare Ed. haer vastelijck
te verseeckeren 'tselve hare Ed. tot de meeste eere en reputatie te sullen strecken bij alle potentaten van de gantsche
werelt, die haer over hare Ed. voorzightigh gedragen in soo
een wightige saecke, mits hare Ed. hare superioreu-mandaten nacomende, ende insonderlieijt de Comp, harer vrienden
van Genua na vermogen de helpende handt biedende, op 't
hoogste sullen verwonderen. Hare Ed. gelieve dan bij haer
selven te overwegen, wat hare Ed. conscientien ende 't licht
der redelijckheijt hare Ed. sal aenprijsen ; Laet hare Ed.
overdencken wat trouwe ende belofte de opperhoofden der
é schepen, die eerst beijde onse schepen hebben aangetroffen,
aen Jan Maes gedaen en geswooren hebben, als wanneer
hare Ed. sullen oordeelen, off 't recht ende billick is, dat
hare Ed. souden toelaten, dat de schepen, bij mancquement
van volcq alhier op de reede sullen Wijven vergeten en verrotten; bidden derhalve hare Ed, 't een off' 't ander middel
(noch tijdt sijudeï gelieven voor te wenden, soo als hare
Ed. wijsheijt sal gedogen, ende dat hare Ed. ons hare resolutie wegen 't gene hare Ed. 't geraedtsaamst sullen oordeelen
in scriptis gelieven te deelachtigen : Want bij soo verre misschien dese onse voorslagh bij hare Ed. niet conde geprobeert
werden, sullen hare Ed. soo veel wegen aen wij zen, dat eijndelijck hare Ed. genoodtsaeckt sullen wesen 't een of 't ander
aen te nemen (nam si via una bona non erit lot proponentur
quod tandem imam acceptare debebwit); ofte bij soo verre hare
Ed. niet connen verstaen ons versoeck in te willigen, ver-
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soecken hare Ed. opentlijck gelieve te verclaren onse schepen
alhier van ons moeten verlaten werden, 't welck wel light anders staet te geschieden (quoi facile
Ed.

beleeftheijt

gesecundeert

hare Ed. spoedige

fiel),

worden.

't en sij door hare

Ondertusschen

willen

expeditie te gemoet sien, in verwachtinge

van welcke blijven hare Ed. dienstwillige dienaren, die haer
Ed. alle voorspoet uijt grondt onser harten toewenschen.
//Batavia, in de quartieren van Oost Indien, i n ' t j a e r
naer 't baren der Heijlige Maeght 1649 den 29 Junij.
Paulus Aemilius de Genua,
Stephanus Contevonus, genuensis
Johannes
#_c/-t> ~& ~ ^ .

patritius,

Baptista Miscus, genuensis patritius,

Petrus Maria de Marchis, genuensis patritius".

" ' / T o t den 19 Juli, dus gedurende drie weken, bleef dit request
bij

de leden der Hooge

Regeering

in

behandeling;

doch

de op dien dag genomen resolutie bewijst, dat men zielt door
de deemoedige taal der Genueesche edelen niet van zijn stuk
had laten brengen.

Indachtig misschien aan den raad van Cats :

Het is van outs niet vreemt geseijt:
Let op een menseh, wanneer hij vleijt;
Let op een mont die soetjens lacht
Meer, als hij van te voren placht ;
kwam

me'

eenparig tot het besluit om aan supplianten te

verstaan te geven, dat //alle naturellen, ingeseterien ende subjecten der vrije

Yereenigh.de Nederlanden, even als desulke

die vroeger de Generale Nederlandtse Oostindische Compagnie
gedient hadden" van de hier ter reede verschenen Genueesche
schepen

gelicht waren //uijt cracht en in conformité van de

placcaten

ende ordonnantien

van hare Ho : Mo : de Heeren

Staten Generaal der Vereenighde Nederlanden, onse souverainen,
mitsgaders

den last

ende bevel onser Heeren principalen de

Bewindhebberen van gemelte Compagnie", en dat de Gouverneur
Generaal en Baden'van Iudie //uijt een en denselfden hoofde"
dan ook niet vermochten //ijmant derselven, veel min de vereischte persoonen op geseijde schepen, ' t sij om daermede naer
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Genua te retourneren, ofte hier of elders te navigeren, te laten
verblijven", noch te gedoogen dat die schepen zich //provideerden" met ander volk //subjecten van welgemelten stact in dese
landen sijnde". Maar //vrij ende onverhindert" bleef het metdatal aan supplianten om //met deselve hare schepen en resterendt volck allerwegen en daer het haer believen sal (edoch
buijten 't eijgen district van gemelte Comp., ende daer deselve
haren handel exclusive van alle andere natiën is hebbende) te
navigeren, mitsgader hoer van elders, oock daer, ende soo
als te rade worden sullen (mede buijten onse jurisdictie) van
volck ende andere provision daertoe nodigb. te versora-en "
Als gevangen vogels wien de vrijheid geschonken wordt na
vooraf gekortwiekt te zijn, bleven de Genueezen dus gebonden aan de plaats, waar de oppermachtige Compagnie hen had
aangehouden, want, gelijk zij in. hun nader request van den
23 Augustus te kennen gaven, door het ontvangen apostil der
Hooge Eegoering op hunne //supplicatie" van den 28 Juni te
voren, waren zij in de onmogelijkheid gebracht //om de schepen
met 't resterende volck in behouden haven tot Genua te brengen", en dewijl het //den schepen seer schadelijck was alsoo
ongereddert te (blijven) leggen", waren zij alsnu te rade geworden om ze best mogelijk van de hand te zetten. Zij verzochten mitsdien dat het //den Hollanders, Portugesen, Engelsen ende Chinesen sonder onderscheijt, deselve te coopen geoorlooft sou sijn, als oock het grof geschut, roers, pistoolen,
cruijt, loot, londt ende sijdtgeweer, en andere gereetschap
ten oorloge te copen, ende hierover op publijcque plaetsen
te mogen doen papieren affigeren in verscheijde tale". //Onse
intentie", dus luidt hun request verder, //is, onsen wille altijt onder ÜE. te buijgen, niet willende doen sonder TJE.
approbatie ende consent, ten eijnde oock onze persoonen niet
en worden verworpen, maer ten goede gehoort. En wat aengaet d' andere waren off leeftochten, te weten gesouten vlees,
beschnijt, olie, wijn, ende andere restanten, menen niet dat
t noodigh is UEd te versoecken om die te vercoopen, oor-
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deelende dat sulcx niet zal tot nadeel van UEd. staet strecken; niettemin nochtans versoecken wij oetmoedelijcken (opdat
wij alle swarigheden mogen voorbij gaen) UEd. gelieven ons
een maniere bij geschrift op te geven, hoe wij ons hebben
te gedragen, ten eijude wij in geenen deelen door onwetentheijt eomen te struijckelen".
Ootmoediger verzoek had in de gegeven omstandigheden
moeilijk kunnen verwacht worden; maar toch kwamen requestanten er geen stap verder door. Na de zaak andermaal meer
dan een maand in overweging te hebben gehouden gaf de
Regeering ingevolge raadsbesluit van den £5 September aan
de supplianten te kennen, //dat henliede in haren vrijen ende
goeden wille gelaten wort met hare schepen, geschut ende
voirdere armunitie te mogen gaen varen ende handelen, mitsgaders deselve alle te vercoopen ende veralieneren daer ende
aen sulcken als het haer believen, ende sijlieden ten meesten
voirdeele van hare Heeren ende Meesters te rade worden sullen,
except aen de vereenighde Nederlantse Oostindische Compagnie ofte aen eeuige derselver suppoosten ofte onderdanige, soo
wel Indiaensche als Europische natiën, 't sij hier in Batavia
ofte elders".
Zoo bleef derhalve den Gcnueezen geen ander uitzicht over
dan om hunne schepen ter reede van Batavia te zien //vergaen en verrotten.." Maar tot dit uiterste kwam het niet,
want uit het verhandelde ter vergadering van den Baad van
Indië van 4 Februari 1650 blijkt, dat zekere Bastiaen Bouljouw, //burger ende ingeseten deser stede , van d1 opperhoofden
der bijde hier ter rheede aengecomen Genuase schepen een derselver, genaemt St. Bernardo, groot omtrent 170 à ISO lasten,
met sail, trail, geschut, als voirderen ammunitie van oorloge,
scheepsgeréedschappen, victualiën als anders, gecocht ende sijn
eijgen gemaect heeft voor de somma van ses duijsent ende
een hondert realen in specie, op hoope van daer mede naer
d' een ende d' ander gelicentieerde plaets te varen ende goet
voordeel voor sijn particulier te behalen". Blijkbaar was de
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Begeering dus teruggekomen op haar besluit van 25 September 1649, -waarbij het aan een iegelijk, die der Compagnie
onderdanig moest geacht worden, verboden was om als kooper
van de twee Genueesche bodems op te treden. Maar van deze verandering van inzichten vindt men in het hier bewaard gebleven resolutieboek van dien tijd geen melding gemaakt. Het
laat ons volkomen onbekend met de verdere lotgevallen van
de Genueesche edellieden. Hoe lang zij nog te Batavia verblijf hielden, of en hoe zij de terugreis naar hun vaderland
aanvaardden, hoe de zaak door de Heeren Meesters werd opgenomen, en of de ontwerpers en oprichters der Compagnie
van. Genua zich lijdelijk hebben nedergelegd bij den ook uit
een geldelijk oogpunt zoo noodlottigen afloop hunner onderneming, op al deze vragen geven de hier nog aanwezige papieren
van de Vereenigde Nederlandsche Oost Indische Compagnie geen
bescheid. Wellicht kunnen do in Nederland bewaarde besognes
van de Heeren Zeventien dienaangaande eenig nader licht verschaffen ; — de Indische archieven melden alleen nog, dat voornoemde Bouljouw, de kooper .van de St. Barnardo, zich op
stuk van zaken onmachtig bevond //gesegde schip van dese
rheede in zee te brengen, tenzij hij bij de Compagnie merekelijcken gcassisteert werde met timmerlui)den tot deselfs reparatie , ende eenigh zeevarendt volck om 't zelve met kennisse in
zee te regereu ende over te brengen." Volgens dezelfde bron
bleek het Bouljouw ook aan het noodige kapitaal //tot de voirdere
uijtredinge, ende procure van de vereijste ladinge te manequeeren", en dewijl //oversulex meergesijde schip ofte jacht hem
meer tot laste nis ten voirdeele leijt", wendde hij zich //soo
schrütelijck als mondelings" tot de Hooge Begeering met het
verzoek, dat het haar zou mogen gelieven hem //ten behoeve
van de Generale Compagnie" de St. Barnardo weder //af te
eoopen", tegen restitutie van //sijn uijtgeleijde gelden, ende
iets voor sijne, aireede daeraen gedane oncosten ende moeijten."
//Alle 't welck bij Hare Edellieden in consideratie genomen,
ende geleth sijnde op de deughdelijckheijt van 't jacht, dat
XXIV

1Q
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het noch nieuw ende niet over de twee jaren oudt,. bij gevolge de Compagnie noch veele jaren goede diensten doen can,
dattet daer bij zeer wel van anckers ende goot touwwerck, als
andere scheepsgereetschappen, mitsgaders van alderhande ammunitie van oorloge, ende onder deselve met vier en twintigh
stucken nieuw ijser groff canon, oock victualiën, redelijck, volgens g'exhibeerden inventaris, versien, consequent seer goeden
coop ingecocht is; AVort bij deselven, om reden g'allëgeert,
goet gevonden ende gearresteert, 't selve met vooraengeroerde
toebehooren voor de Compagnie aen te nemen voor de somma
van 8000 courante realen van achten, sijnde 7625 gelijcke
realen voor bovengenoemde 6100 realen in specie à een ende
een quart courante reael ijcler bij geseijden Bouljouw daervoor betaelt, ende 375 realen voor desselfs mocijten ende oncosten daeraen gedaen; waer mede denselven hem volcomen
gecontenteert houdt, ende den eijgeudom van geseijde schip,
met al 't gene daerbij , soo als hier- vooren gespecificeert, bevonden wort, aen de Generale Compaignie cedeert ende overgeeft."
Zoo was dus het eind der geschiedenis, dat de Vereenigde
Nederlandsche Oost Indische Compagnie zonder geweld te gebruiken voor een betrekkelijk luttelen prijs in het bezit kwam
van één der schepen, waarmede de Oost Indische Compagnie
der Edelen van Genua gehoopt had in de Orientaalsche wateren schatten te vergaren. Waarschijnlijk zal ook het andere
schip ten slotte wel in handen van de Indische Begeering gevallen zijn ('), doch de hier beschikbare bescheiden gewagen
er verder niet van, en ook het verhaal van Struijs, die als
opperzeilmaker //tot 18 gulden ter maandt" in dienst van de
Nederlandsche Compagnie overging, en in Januari 1650 aan
boord van de Zwarte Beer naar Siam vertrok, laat ons dien-

(!) l)it kan ten minste worden opgemaakt uit de berichten vaa J. J. M E K K L E I N in zijne Ost Indianische Heise, Nürnberg, 1 6 7 2 ; p . 9 9 4 ; ap. J. B E C K M A N N , Zitteratur der älteren Heisebesch-eibimgen ; Gotlingen, 1808; p . 269.
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aangaande in het onzekere. Aan zijne mededeelingen zij echter
nog de bijzonderheid ontleend, dat de Commandeur Jan Maas
te Batavia //kwam te sterven, en soo men uijt de teijkeus en
gesteltheijt van sijn lichaam naast vermoede, door vergiff, sonder dat men kon bedenken wie hem den vijg gekookt had." (*)
(•) S T B U I J S , 1. c. bl. 26. Van de lotgevallen der beide Gemieesche schepen
wordt ook melding gemaakt in J O H A N N VON D E R B E H B ' S Diarium
oder
Tageluch: über dasjenige so sieh Zeit einer neun jährigen Reise täglich begeben und zugetragen; Jena, 1 0 0 8 ; bl. 125 (welke schrijver echter met de namen m de war i s , want hij spreekt van de Johannes Baptiste en van de Ave
Maria), doch nadere bijzonderheden deelt hij niet mede.

BIJLAAG.

Remonstrantie ende verzock van Harman Vooght, gewesene schipper op den
schepe genaemt St. Barnardo, overgegeven bij dcnsclvigen aen den E*", gestrengen, de Heer Cornells van der lijn,
Gouverneur Generalissimo van India
Orientae, ende sijue bijwesende mede
Raden.

Niet te vergeeffs wert op hare Ho: Mo: penningen geslagen Concordia res parvae cresemt; dat is, door eendragt werden
cleijne dingen groot; ut discordia res memmae dilabmtur, gelijck
door tweedraght groote dingen comen tot niet;
Ende dient, alsdat den remonstrant in desen, weseude schipper op den schepe St. Barnardo, ende niet trachtende
dan op denselve schepe te blijven;
Dat nochtans bij de officieren, dewelcke bij een waren vergadert in het schip Sancto Gouanj Baptista, ende dewelcke
sonder oorsaecke jegens den remonstrant met een grooten
haet ende nijdicheijt waren ingenomen, hem echter evenwel hebben belast om over te gaen in den schepe Sancto
Gouanj voornoemd;
Twelck hem remonstrant aengeseijt sijnde, en heeft daerin
geen desobedientie getoont, maer datelijck sijn goet en
de bagagie ciaer gemaeckt om 't selvige te doen;
Edoch sijn op hebbende volck hetselvige bemerekende sijn verwondert geweest, ende door affectie tot haren schipper,
hebben soo datelijck de boot los gemaeckt, ende sijn
gevaren aen het schip St. Gouanj Baptista, verdurende
geen ander schipper te willen hebben ofte lijden, dan
baren ophebbenden schipper Vooght;
Maer hare menichvuldige doleantien en hebben niet mogen
helpen, doordien dese officieren in plaetse van met deughden het volck voor te gaen, haer meest allen in dron-
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kenschap hadden verkopen, ende daerdoor de menschelijcke
redelijckheijt hadden affgeleijt.
Des anderen daegs nu soo is Sr. Maes selver in persoon gecomen aen boort van den remonstrant, hem vragende
off hij wilde overgaen in den anderen schepe oft niet;
Waerop in geeniger hande manieren en is geseijt niet ' te
willen; maer alleenlijcken niet geerne sulcx te doen; ten
anderen dat hem oock wel bekent was dat sijn remonstrants scheepsvolck hem niet en souden laten passeren;
Hiervan mede hetselvige volck kennisse becomen hebbende]
riepen gesamentlijcken geen ander schipper te willen hebben dan den remonstrant in desen, ende waer dat deselvige
bleeff, daer wilden sij tot het ketste toe mede blijven,
ende tot het uijtterste hem getrouw sijn, sonder dat sij
eenigh ander schipper begeerden; Ende is hij Maes alsoo
re infecta, ende onverrighter saecke wederom aen sijn boort
gevaren, sonder dat hij ietwes hadde connen becomen tot
des remonstrants last ofte beschuldinge.
Nu den 4: November laestleden, alsoo der bevonden werden
verscheijden ledige vaten, soo heeft den remonstrant, om
in andere tijdt en wijlen geen water gebreck te hebben,
door sorghvuldigheijt sijn volck aen landt gesonden om
deselvige vaten te vullen:
Alwaer comende, soo lagh daer met een boodt achter een
hoecq landts het volcq van voorsz Maes, alle gewapent
ende met geweer versien, die des remonstrants volck gewaer werdende, dewelcke geen geweer om haer te defendere en hadden, hebben haer (per force) gedwongen,
ende alsoo tegen wil ende danck gebracht aen hem Maes
sijn boordt, roepende: Sa, gij moet met ons! Sa, gij
moet met ons, ende soo voorts.
Het voorsz volck dan haer siende overheert ende vermeestert gaven haer selven gewillighlijcken over in haer vijanden handen, ende wierden oversulcx aen het boort van
voorsz. Maes gebraght.
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Waerover den remonstrant ende sijn ander volck seer verwondert was, alsoo hij remonstrant noijt boodt ofte chaloup
aen hem Maes en hadde geweijgert, ende sijn volck selffs
nodich van doen was hebbende.
Dien volgende resolverende wat in dese gewichtige, ende saecke
van seer quade consequentie te doen stonclt, soo is beslooten bij den remonstrant ende sijn ophebbende officieren
bij provisie het geschut uijt het ruijm te halen, te weten
acht stucken. Edogh niet om hem Maes te offenderen,
maer alleenlij eken tot defensie, om off des remonstrants
schip vijandelijcker wijze mochte aengerandt ofte aengetast werden, dat het daer door mochte werden beschermt ;
Ende des anderen daegs daer achter volgende bij den remonstrant
ende sijne officieren gesien wesende, dat den voorsz.
Maes een ancker dede lichten, ende te boort halen, soo
is gesamender handt goet gevonden, aen den voornoemden Commandeur te schrijven;
Gelijck bij den remonstrant in desen is gedaen, ende heeft
voorsulex in alle beleeftheijt ende respect met een swarte sijnen brieff aen hem gesonden, in dato den 5 jSTovembris anno 1648;
Hem daerin schrijvende, hoe dat hij remonstrant seer verwondert was, dat hij Maes sijn chalup met volck ende al in
sijn boort hadde genomen, Edogh wel gaerne weten wilde
uijt wat oorsaeck sulex was gedaen, ende dat hij heel
quaet daghte, gelijck oock al het volck, dat hij Maes
mocht in 't sin hebben ;
Doch dat hij wilde gedencken, dat sij één volck waren, eenen
heer hadden, oock te samen eenen Godt ende eenen Christum, dat hij Maes daerover niets quaets en wilde beginnen, alsoo hij remonstrant niets quaet in den sin
was hebbende;
Ende niet anders begeerde te doen, als het geene hij wiste
dat strecken mochte tot hare meesters proffijt, ende haer
welvaart;
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Maer dat hij alsnu niet anders conde bemercken, dan alle bedriegerijen, ende valsheijt, ende dat hij Maes wilde gedencken, dat het qiiaet sijn eijgen meester loont;
Ende dat door tweedragt sij malcander souden bederven, hetgeen Godt soude moeten geclaeght sijn;
Dat hij daerover met een oprecht hart sijn meeninge hem
remonstrant wilde adviseren om daerna te reguleren :
Dat hij meende, omdat hij 8 à 10 man van den remonstrant
onredel.jck aen sijn boort hadde, dat hij daerdoor haer
soude meenen tot slaven te maecken, dat hij hetselvige
uijt sijn gedachten wilde settën;
Doordien dat Godt soo wel door weijnige, als door veele can
te wegen brengen.
Edoch heeft den remonstrant geen antwoordt wederom becomen;
Maer is hij Maes comen drijven, ende te leggen recht voor
des remonstrants bough, halende allen sijne stucken te
boort;
T geen siende heeft den remonstrant van gelijcken sijn geschut vaerhigh gemaeckt;
Ende heeft hij Maes daerop van boven laten waijen de Genuase vlagge, ende van achteren de bloetvlagge, maer
noch niet opgetogen, ofte opgehesen, gelijck daerop den
remonstrant van gelijcken heeft gedaen, doch sonder dat
eenige hostiliteijt noch soo van d' eene, als van de andere sijde wierde gedaen, off is geschiet;
Ende als dus dan liggende, soo is Maes in persoon met sijn
bottelier, ende vier Italianen met zijn schuijt aen des
remonstrants boort gecomen, vragende alle het scheepsvolk
off haer noch wel indachtigh was het geene sij de Heeren
reeders tot Genua hadden geswooren, dewelcken daarop
gesamentlijcken hebben geaiitwoordt, ja.
Welck geschiet sijnde, soo heeft hij den remonstrant in desen
selver gevraeght off hij alsnogh van syn schip St. Bar-
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nardo wilde affgaen, doordien hij selver meende daerop in
persoon te comen;
Hetwelcken het scheepvolck verstaende, riepen gesamentlijcken
ende eenparighlijcken, sij wilden haren schipper behouden
ende bij hem leven ende sterven, ende niet verlaten.
Waernaer den voorsz. Maes hetselvige scheepsvolck een geschrift
heeft voorgelesen, daarbij hij kenbaer maeckte dat hij geresolveert was, tegens haer luijden te staen. O, ongetrouwigheijt: O, goddeloosheijt!
Nu eijndelijcken den remonstrant overpeijnsende watswaricheden hier uijt soude mogen comen te rijsen, ende te resulteren, die heeft goet gevonden, het versoeck ende
begeeren van Maes voorsz. toe te staen;
Seggende dat bij aldien hij Maes den remonstrant wilde beloven,
dat sijne officieren ende bootsgesellen hem souden houden
ende erkennen, gelijck sij een schipper te houden en te
erkennen schuldigh sijn, ende hem gehouw ende getrouw
souden wesen in alle behoorlijcken saecken, ende in scheepsdienst, gelijck sij schipper Hendrick geweest waren, hij
was geresolveert in sijn schip over te comen.
Waerop hij Maes antwoorde (was in praesentie van alle het
volcq, mitsgaders sijn bottelier, ende vier medegenomen
Italianen), alsdat sijn volck anders niet verplight en was,
ende dat sij de remonstrant niet dan alle schuldige plicht
en soude bewijzen.
Op welcke woorden dan den remonstrant hem verlatende, antwoorde, soo sal ick dan in den name Godes overgaen, al
waart dat het volck mij wilde houden;
Ende is hij remonstrant alsoo tegen danck van de matroosen
ende ander scheepsvolk van liet schip gescheijden, ende
gecomen op het schip St. Jan Baptist voornoemt.
Gaende nu in de cajuijte daer den remonstrant meende verwellecomt te worden,
Soo is hij in plaetse van sulcx van schipper Hendrick aldaer
met veele onhebbelijcke ende onbetamelijcke woorden
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overvallen, hem noemende een dobbelden schelm, een
verrader, een mensch die wilde veel onnosel bloets om
den hals brengen, ende diergelijcken ;
Settende tegens den avondt een deel van des remonstrants volck
m de boeijen, ende riepen de matroosen ende scheepsvolck opentlijcken uijt (in plaetse van alle eer te bewijsen):
siet die schapen gaen voor in de boeijen, wij versoecken
dogh dat den wolff (denoterende daermede den remonstrant)
mede daerin mach geslooten worden.
Gelijck sulks oock geresolveert is, ende wierdt den remonstrant
(o vuijle daedt!) ook des avonts in de boeijen geset, daer
hij Maes, ende schipper Hendrick hem na toe convoceerden, ende eijntlijcken hij Hendrick daer na seer spotteKjck tegens het volck, 't geen boven in de hut was, om
laghte ende spotte.
Naer welcken tijt dan op den 8 Novembris laestleden is raet
gehouden over des remonstrants noijt bedreven misdaedt,
ende is hij remonstrant alsoo ongehoort ende velo levato
gedeporteert van sijnen dienst, ende berooft van sijn
schipperschap ;
Ende dat te noteren staet van rechters, die soo vol ende sat
gedroncken waren, dat een van deselvige uijt den raedt
tradt, ende gingh swemmen, doch weder geroepen sijnde,
quam geheelijcken naect noch in den raedt loopen;
Daer d'anderen, die mede in den raedt waren, alleenlijck om
lachten, dewijl de Jcraght van de wijn haer vangelijcken
niet weijnich en hadt bevangen;
Ende is den negensten daer aenvolgende den remonstrant uijt
de isers geslooten, ende hem aengeseijdt, dat hij ontschippert was, en de van sijn schipperschap berooft ende op
St. Jan Baptist evenwel blijven soude;
Sonder dat hij eenighsints, ja noijt in sijn defensie, ofte in
sijn saeck is gehoort geweest;
eenvolgende het geheele gewijsde't eenemael is van onwaerden;
Want seer wel seijt den gemeenen regel in den rechten, quic-
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quid statiieris parte in audita altera aequum licet statuerix,
tarnen, iniquum est, dat is, wat ghij hebt gestatueert ofte
geoordeelt, sonder ijmandt gelioort te hebben, is onbillick
ende onreght, ja schoon genomen het billick ende reght
gewesen was;
Ten anderen is notoir dat noit rechter mach vijand t sijn van
den geaccuseerden ofte beschuldighden, gelijck claerlijcken
blij et dat dese allen geweest sijn.
Mits welcke redenen dan, van soo groote oneenigheijt ende
quaet reglement van hem Maes :
Soo versoeckt den remonstrant oitmoedelijcken
alsdat hij sijne goederen, ende wat van hem
noch in het schip soude mogen sijn, alhier aen
landt magh voeren, mitsgaders dat hij mach
werden g' emploijeert in des E. Comp: dienste
in qualiteijt als schipper, als menige jaren in
die qualiteijt deftige coopluijden hebbende gedient, ende alsdan tegens de aenstaende verlossinge wederom na het Vaderlandt mach werden gesonden.
{Besolutiéboeh van het Casteel van Batavia,
Maendag 17 Maij anno 1649).

VERSLAG
OMTRENT

DEN

ZEEROOP
over liet jaar 1876.

De berigten omtrent zeeroof in den Indischen archipel, ingekomen bij het Departement der Marine gedurende het jaar
1876, bepalen zich in hoofdzaak tot het navolgende.
I e . In December 1875 werden door Zr. Ms. Stoomschip
Pontianank 4 met buit beladen Tobelloreesche en Gallorareesche
rooverspraauwen bij Tand jong Mesko in de golf van Gorontalo
vermeesterd. Deze praauwen hadden beoosten Gorontalo de
kust onveilig gemaakt, in sommige kampongs roof en moord
gepleegd en eenige menschen als slaven weggevoerd.
De roovers waren op de nadering der gewapende sloepen
der Pontianak met achterlating van alles op de vlugt gegaan.
De praauwen maakten uiterlijk weinig vertoon als zeerooversvaartuigen. Zij waren echter van lilla's en ander wapentuig,
als geweren, lansen en klewangs voorzien. De sloepen, ten
tweeden male naar den wal gezonden om de roovers zooveel
mogelijk afbreuk te doen en nu geassisteerd door de met
Boeginezen bemande gewapende blotto's van Gorontalo, hadden toen het geluk een man, twee vrouwen en een kind van ongeveer drie jaar, die bij de overhaaste vlugt der roovers hadden
weten te ontkomen, te bevrijden.
Volgens latere berigten, ingezonden door den Resident van
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Menado, zijn nog bij eene vervolging van een gedeelte der
bende door de inwoners van Kotta Boeno vier kortlings geroofde vrouwen bevrijd, terwijl eene Tobelloreesche vrouw met bare
twee dochters in hunne handen vielen.
Een ander gedeelte der roovers wist zich meester te maken
van eene Boagineesche praauw, waarvan de anachoda en een
groot gedeelte der bemanning bezig was damar te verzamelen
in het bosch. Yolgens de berigten hadden zij met die praauw
een aanval gedaan op een Chineesch vaartuig, doch werden
zij met verlies afgeslagen.
Op een in de maand Januarij d. a. v. door de Pontianak in
de bogt van Tomini gemaakten kruistogt werd van zeeroovers niets meer vernomen, ook hadden na de vermeestering
van de vier praauwen geene rooverijen meer langs het strand
plaats gehad.
2°. Ten gevolge van den aanslag van zeeroovers op het
koopvaardijschip West-Indian in November 1875, werden Z.
M. stoomschepen Banka en Kinsbergen naar de Noord-Oostkust
van Borneo gedirigeerd.
Door eerstgenoemden stoomer werd niets van zeeroovers meer
vernomen, terwijl de Admiraal van Kinsbergen te Sesajab vernam, dat de aanvallers van de West-Indian aldaar menschen
vermoord en geroofd hadden.
3 e . In de maand Julij werd volgens een ingekomen berigt
van den Besident van Soerabaija eene praauw Tjemplong, beladen met Gouvernements-houtwaren, op de hoogte van Sidaijoe,
digt bij het lichtschip van het Westgat, door eene zoo genaamde rooverspraauw aangevallen. De wachthebbende loodsboot snelde de praauw ter hulp en loste twee pistoolschoten
op de roovers, die daarop de vlugt namen.
De loodsboot moest wegens zijn minder getal roeijers spoedig
de vervolging opgeven.
4C. Volgens de verklaring van twee djoeragans, afgelegd
voor den Whedana van Bezoekie, hebben in de maand Augustus
twee gevallen van zeeroof plaats gehad in straat Madura.
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Een der praauwen heeft den aanval afgeslagen door het doen
van eenige schoten; wegens den te grooten afstand kon noch
de djoeragan noch de opvarenden eenige aanwijzing geven omtrent de herkomst van het roo vers vaartuig.
De andere praauw is volgens verklaring van den djoeragan
en een zijner opvarenden door een rooversvaartuig geenterd
en beroofd ; zij hebben de bemanning herkend voor Madurezen,
doch wisten niet de minste aanwijzing te geven van waar de
praauw afkomstig was.
. 5e. In December van 1876 werd te Ternate het berigt
ontvangen, dat op de eilanden Makkian en Batjan rooverijen
gepleegd werden en menschen als slaven weggevoerd.
Een door Z. M. Stoomschip Pontianak gemaakte togt, onmiddelijk na het vernemen dier berigten, had wegens het slechte
weder, waardoor de kust (alwaar de rooverijen volgens de berigten hadden plaats gehad) niet genaderd kon worden, geen
resultaat.
Volgens den kommandant der Pontianak bleek echter uit te
Novakian op de noordkust van Makkian ingewonnen berigten, dat
de zeeroof meer in verbeelding bestond, en dat er, zooals gewoonlijk, strandroof gepleegd werd door praauwen van verschillende kampongs, die bij eenige kans van reussite elkander
aanvielen en beroofden.
In het begin van 1876 werd door Z. M. Stoomschip Curaçao eene reis gemaakt door den Kiouw en Lingga archipel, terwijl na eene te Soerabaija ondergane reparatie deze stoomer
bestemd werd om een kruistogt te maken door het oostelijk
gedeelte van den Indischen archipel.
Die reizen hadden hoofdzakelijk ten doel vertoonen der vlag
en wering van zeeroof.
Op de reis door den Eiouw en Lingga archipel werd van
zeeroof niets bespeurd, zoodat de in die wateren plaats gehad
hebbende kleine rooverijen wel gerangschikt kunnen worden
onder strand- of kustroof, gepleegd door kleine vaartuigen bemand met 5 à 6 man, .lie onder het voorgeven van handelte
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drijven, als zij hunne kans schoon zien, zich aan dieverijen
schuldig maken.
Ook op den lateren togt van de Curaçao door het oostelijk gedeelte van den Indischen archipel werd van zéeroof niets bespeurd.
Niet alleen de gevallen in de wateren van Eiouw en Lingga,
maar genoegzaam al de hier aangehaalde rooverijen, kunnen
gerangschikt worden onder zoogenaamden strand- of kustroof,
gepleegd door praauwen die zich het uiterlijk van rustige handelspraauwen geven. Alleen het geval van strandroof vermeld
sub 1 doet eenigzhis denken aan eene geregelde rooversbende.
Over het sub 2 aangehaalde geval, reeds in het vorig verslag vermeld, zijn blijkens de later ingekomen berigten de meeningen nog al verschillend.
Volgens het daaromtrent uitgebragte uitvoerige rapport van
den Assistent-Besideut van Koetei, is de aanslag op de WestIndian ontwijfelbaar toe te schrijven alleen aan de zoogenaamde
Badjoa's Kobang, terwijl de stations-kommandant van de Z. en
O. afdeeling van Borneo , na zijne reis naar de Woord-Oostkust,
zich in hoofdzaak kon vereenigen met de beschouwingen van
genoemden ambtenaar.
De stations-kommandant van Celebes en onderhoorigheden,
die met Z. M. Stoomschip Banka in het begin van 1876 ook
naar de, Noord-Oostkust gedirigeerd werd, ter opsporing van
de zeeroovers gesignaleerd door den gezagvoerder van de WestIudian, had daarentegen eene geheel andere meening omtrent
den aanslag op dit koopvaardijschip gepleegd. Hij beschouwde
de kustbewoners niet als zoo geheel onschuldig aan dit feit,
alsmede aan meerdere rooverijen in vereeniging met de Badjoa's Kobang.
Hoe dit zij, het feit bestaat, dat de nu en dan voorkomende
rooverijen op die kust den handel beuadeelen, en mogten die
al plaats hebben door Badjoa's Kobang of andere Soloksche
zeeroovers, met of zonder medewerking der kustbewoners,
dit is zeker, dat de aanvallen geschieden met zulke kleine
praauwen, dat het voor oorlogs- en gouvernements-stoomsche-
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pen die toch, bij die vaartuigjes vergeleken, altijd nog eenen
aanmerkelijke* diepgang hebben, zeer moeijelijk is die kleine
roovenjen te beletten, en deze alleen knnnen medewerken om
ze te voorkomen.
Wat echter betreft het eigenlijke zeerooversbednjf met groote
daartoe uitgeruste vaartuigen, die vroeger een groot gedeelte
van den Indischen archipel onveilig maakten, dit is in 1876
even als m de laatstvoorgaande jaren niet meer uitgeoefend
geworden.

RECTIFICATIE.
Door eene vergissing is de noot op blz. 70 blijven staan:
deze dient te vervallen, daar liet district Ngoenoet wel degelijk bestaat.
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Die baai ten westen begrensd door het voorgebergte van den
Goenoeng Keo en ten oosten door de landtong waarop de
Goenoeng A p i ligt, heeft b h a a r m i d d e i l ) o p e e n
*
gelsche mylen van den wal, een klein eilandje, No«a Endeh
(-Foeloe Endeh) geheeten.
iTaar dat eilandje heeft ook die baai den naam van Endehoaai gekregen.
Dat wat bij overlevering van dat kleine eiland wordt verhaald, komt nagenoeg op het volgende neder:
Het kan nu omstreeks sapodoe lappies (tien geslachten) zijn
geleden dat een jongman genaamd Eoroe en eene jonge dochter
Modo geheeten, op lontar-bladeren gezeten, uit den langit op
-Noesa Endeh nederdaalden.
Hun nederkomen veroorzaakte een breeden en diepen kuil
m den grond, die zich langzamerhand heeft gesloten, doch
waarvan nog een kleine indruk bestaat, en op welke als belüg beschouwde plek nu nog elk jaar in de maand Augustus,
den vermoedelijken tijd van het wonder, wordt geofferd
Eoroe en Modo waren zeer schoon en de eerste menschen
op dat eilandje; zij verwekten 5 kinderen, waaronder 3 dochters van welke laatste ééne als jong meisje, bij gelegenheid
'at hare moeder haar wegens ongehoorzaamheid wilde bestraffen
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door een wolk werd opgenomen en weggevoerd; men heeft
haar nimmer terug gezien.
De vier overgebleven kinderen zorgden voor de uitbreiding
dier familie.
Hun voedsel bestond hoofdzakelijk uit visch en zij hadden
bérols en vischtuig {boeboeh) tot het vangen daarvan.
Op zekeren dag roeiden 3 mannen, Borokanda, Bako Madenga en Kéto Koewa met hun béroh naar de plaats, in de
onmiddelijke nabijheid van het groote land, alwaar zij den
vorigen dag de boeboek hadden geplaatstDe vangst was bijzonder gelukkig en er was zelfs te veel
visch om alles naar huis te brengen. De béroh werd daarom
op het drooge gehaald en weldra zaten zij zich aan een gedeelte
dier visch te goed te doen, toen zij plotseling tot hunne verbazing een man zagen, die over hunne verschijning niet minder
was verwonderd en nog meer over hetgeen wat hij hen daar
zag eten, iets wat hij vóór dien nog niet had gezien.
Met zich zelf nog in tweestrijd of hij al of niet zal vlugten, wordt hij gerust gesteld door hen die ook van hunne
zijde zich eindelijk meer op hun gemak beginnen te gevoelen
en hem visch aanbieden.
Die man heette Amboe Ngobee, woonde in het gebergte
Sadraga en was de Toewan tanah van een groot gedeelte van
het land, waaronder ook de plaats waar zij zich toen bevonden.
De slimheid zijner nieuwe kennissen en hunne hem betoonde
gulheid beviel hem, daarom en ook om voor zijne dochter
zulk een knap man te krijgen, die visch kon vangen, deed
hij hun het voorstel hun klein eilandje te verlaten en op het
grootere land te komen wonen, waar hij hun dan een stuk
grond wilde afstaan.
' Hij bedong daarbij echter, dat zij hem daarvoor zouden
betalen een grooten olifantstand en eene gouden ketting.
Het eerste voorwerp moest dienen om de béroh er over heen
verder den wal op te doen glijden, de ketting om het vaartuig
te trekken.
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Dat voorstel werd aangenomen en korten tijd daarna had men
reeds boomen en ander overtollig hout weggekapt en in den
hoek der baai, ten N. O. van het hiervorengenoemd eilandje,
eenige huizen gebouwd en betrokken.
Die landstreek, eerst Noa Eoondja geheeten, werd toen
naar het verlaten eilandje genoemd en kreeg den naam van
Noa Endeh (Tanah Endeh).
Een zoon van Eoroe trouwde met de dochter van Amboe
e

Ngobee, terwijl eene dochter van dat paar iemand tot man
kreeg, die van uit Modjopahit, gezeten op een Ngamboe-walvisch (cachelot of potvisch ?), te Endeh was aangekomen.
Ook een Chinees, die als schipbreukeling op Noa Endeh
teregt kwam, is daar gebleven en getrouwd met een meisje
e

uit dat geslacht. Zoodat Eoroe, Amboe Ngobee, de Modjopahitsche walvischberijder en een Chinees (van de twee laatsten is
men de namen vergeten), als de vier stamvaders worden beschouwd van het tegenwoordige Endeneesche geslacht.
De geschiedenis zegt niet hoe men te Noesa Endeh aan den
olifantstand en de gouden ketting is gekomen, welke hebben
gediend om het verbond te sluiten; men behoeft dan ook niet
alles te weten; doch dat die twee voorwerpen nu nog in een
der bergnegorijen als heilige voorwerpen worden bewaard, daarop
willen de Endenezen zweren en dit kan navraag lijden bij Kai
Kembé, een toewan tanah, die in regte lijn afstamt van Amboe
e

Ngobee.
Het rijk of landschap Endeh bestaat thans uit eene groote
negorij, gelegen in eene schoone vlakte, welke wordt begrensd
ten westen door de baai van Endeh, ten oosten door de Ipibaai, ten noorden door het Endeh gebergte, ten zuiden door
den tafelberg Poei of Goenoeng Medja, de Eoondja en de
Ieja; de laatste is een vulkaan, ook bekend onder den naam
van Goenoeng Api, en ligt het meest zuidelijk op de landtong,
welke de grensscheiding uitmaakt tusschen de zooeven vermelde twee baaijen.
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De negorij, gelegen in de onmiddelijke nabijheid der Endehbaai, loopt evenwijdig met het strand, waarvan zij door cactus
en andere planten is gescheiden, zoodat men van het strand
uit de negorij niet kan zien.
Op verschillende afstanden verleenen voetpaden, ter breedte
van iets meer dan een vadem, toegang tot de verschillende
kampongs, welke paden mede aan weerskanten met cactusplanten zijn begroeid.
De negorij neemt eene belangrijke ruimte in en is verdeeld
in een 20 tal kampongs, welke door lage steenen muren van
elkander zijn gescheiden ; het geheel geeft aan den vreemdeling
het idee van één zeer groot en uitgestrekt dorp, omdat men
de tot een muur op elkaar gestapelde steenen, welke de kampongs van elkander scheiden, passeert zonder het bijna te
merken.
De namen dezer kampoügs zijn:
Ai wani sapoe.
Ai wani.
Ai wani toonda.
Wani wona.
Amboonga.
Onikota.
Potoe.
Benteng.
Ambogaga.
Kampong savoe.
Pamo.
Manoe bara.
Amboe toonda.
Boerèvè.
Amboe wona.
Amboe dai.
Oné witoe.
Koeraroe.
Kiri mando.
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Eékó en
Dau.
Eenige jaren geleden deed de posthouder eene zoogenaamde
volkstelling houden; er waren toen een 700 tal huizen met
eene bevolking, gelijk toen werd opgegeven, van 9000 zielen;
ik zeg //gelijk toen werd opgegeven", omdat men er nu voor
uit is gekomen, dat men toen uit wantrouwen gemeend heeft
liever niet de waarheid te moeten zeggen.
Naar wat ik nu van den Eadja en eenige andere Hoofden
heb vernomen, zouden er thans van 14,000 tot 15,000 zielen
zijn en ± 1000 huizen, wat wel digt bij de waarheid kan
zijn, want niet alleen is het opvallend hoe overal levendigheid
en bedrijvigheid heerscht, maar men verbaast zich ook als men
overal honderden kinderen om zich heen ziet.
De Endenees maakt dan ook door de talrijkheid zijner kinderen een enorm verschil met den Soembanees, en op Eudeh
zijn vele ouders die 6, 7 en meer kinderen hebben.
Het bestuur is in handen van een Hoofd, die den titel
e

draagt van Ata Ngaee Eadja, bijgestaan door een Eadja Bitjara
en kampong-hoofden, welke laatsten kortweg Ata Ngaee worden genoemd.
Verder zijn er twee Imams (priesters) en een Sjahbandar of
Sabandar ; de* laatste had in vroegere jaren het toezicht over
de handels-vaartuigen, en zorgde er voor zich door iedere
prauw goed te doen betalen.
De Imam, de Sabandar en alle mannelijke personen, behoorende tot de familie van eenig Ata Ngaee, worden mede
e

Ata Ngaee genoemd.
De Eadja Bitjara, de regterhand van den Ata Ngaee Eadja,
is de persoon die alles bespreekt, en alles afhandelt: dus de
zoogenaamde uitvoerende magt.
"Volgens aloud gebruik wordt de Ata Ngaee Eadja bij overlijden opgevolgd door zijn oudsten zoon, en bij gebreke va n
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dien door zijn oudsten broeder, wat mede het geval is met
den Radja Bitjara, den Sabandar, den Imam en dekamponge

hoofden, Ata Ngaee's.
Na het overlijden van den vorigen radja, genaamd Indrede'wa, werd het geheele bestuur opgedragen aan den Radja
Bitjara genaamd Mandalangi, om reden de oudste zoon van
Indredéwa toen nog een kind was.
Die zoon is nu een jongeling van 17 à 18 jaar oud, hij
heeft geheel het voorkomen van den domsten koeli, wat hij
dan ook is en wel blijven zal, zoo lang als Mandalangi leeft.
Men stelle zich echter van het bestuur op Endeh niet veel voor.
Het is waar dat de Bndenees, die meer dan eenig ander
volk in den Timor-archipel van de buitenwereld heeft gezien, —
immers hij gaat naar de Solor-eilanden, naar Koepang, Rotti,
Savoe, Soemba, Bima, Sumbawa, Piedjoe, Java en Singapoer —
meer begrip heeft van verschuldigde eer en onderdanigheid aan
zijne hoofden dan eenig ander volk in dezen archipel, en dat
ook de hoofden veel meer ontwikkeld zijn dan die van Soemba,
Savoe, en andere eilanden van Timor, waardoor op Endeh dan
ook oneindig veel meer begrip bestaat van wat bestuur mag
heeten; toch laat dat bestuur nog veel te wenschen over, en
daarvan dragen juist de Ata Ngaee's (mindere hoofden) de
schuld, omdat velen hunner (al durven zij er ook niet openlijk
voor uitkomen) maar al te dikwijls zich als onafhankelijk van
den Ata Ngaee Radja beschouwen, wat zij b. v. toonen door
aan zijnen wil niet te voldoen, aan zijne oproeping dikwijls
geen gevolg te geven en meer dergëlijken, terwijl het dezen
laatste aan magt en niet minder aan energie ontbreekt om zich
te doen gelden; een en ander werkt natuurlijk op den kleinen
man terug.
Kleine straffen worden door de kampong-hoofden opgelegd.
Bij zwaardere vergrijpen wordt de zaak voor den Radja en
diens regterhand gebracht, die dan de hoofden verzamelt en
raad doet houden over de opteleggen straf.
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Het stelen wordt gestraft met betaling van 15 maal de
waarde van het gestolene; is de schuldige echter een familiee

lid of slaaf van een Ata Ngaee, en neemt deze er geen genoegen in, dan hangt de beslissing der zaak niet zelden af
van zijne meerdere of mindere macht, want zonder de Ata
Ngaeé's is de Ata Ngaee Eadja eigentlijk niet veel; zoo gaat
het met het uit den weg ruimen van vele zaken.
Elke Ata Ngaee heeft een zekere meestal door hem zelf gevormde magt, hoofdzakelijk uit slaven bestaande; naar gelang
daarvan bepaalt zich gewoonlijk zijn aanzien of voornaamheid.
Hij die dus sterk is, heeft meestal gelijk, althans hij wordt
ontzien.
Dit neemt echter niet weg dat iedereen weet dat er een Ata
Ngaee Eadja is, aan wien men hormat en gehoorzaamheid is
verschuldigd en die men hem dan ook bewijst, zij het ook op
minder onderdanige of slaafsche wijze dan zulks te Piedjoe en
elders westelijk wordt gezien.
De Sabandar was in vroegere jaren iemand als zoodanig
aangesteld om van alle binnenkomende prauwen opbrengsten
C

I

voor den Ata Ngaee Eadja te heffen.
Ging hij reeds in den beginne daarbij niet altoos eerlijk te
werk, later, toen er een zwak man aan het hoofd der regering
stond, durfde hij openlijk voor zijne handelingen uitkomenen
behield de opbrengsten ten laatste geheel en al voor zich,
zoodat de Eadja alleen dat kreeg wat deze en gene hem wilde
geven, terwijl de Sabandar, geholpen door de Nederlandsche
vlag, welke hij eigendunkelijk voor zijn huis had geplaatst, zich
gezag aanmatigde en de gezagvoerders en opvarenden van handelsprauwen door afpersingen veel deed lijden. Sedert is door
meerder toezicht van ons bestuur aan die ergerlijke handelingen
een einde gemaakt.
Het is echter de gewoonte gebleven dat vele anachoda's uit
eigen beweging hem nog eenige kleine opbrengsten doen, wat
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mede het geval is ten opzichte van den Ata Ngaee Eadja, die
volgens overoud gebruik van de in- en uitgevoerde artikelen
een zeker klein gedeelte bekomt, hetgeen met de boeten —
welke trouwens niet dikwijls worden opgelegd — en de geschenken die de bergvolken soms doen, de voornaamste inkomsten
van dezen uitmaakt.
Den hoogsten persoon op Endeh noemt men Eadja, daarop
volgen de Eadja Bitjara, de Toewan Tanah, de Sabandar en
e

de Imam, en na déze komen de Ata Ngaee of de adel, de
Ana Kapo of de burgers en eindelijk de Ata O of slaven.
e

Het woord Ata Ngaee geeft iets voornaams te kennen, men
noemt alleen aanzienlijke personen zoo, ook wil het zeggen
//mijnheer", doch in iets hoogeren zin.
De Eadja wordt opgevolgd door zijn oudsten zoon, broeder
of ander familielid; geen ander mag Eadja worden dan hij, die
zoo na mogelijk in den bloede verwant is aan hem dien hij
opvolgt.
Hetzelfde heeft ook plaats ten aanzien van den Eadja Bitjara,
den Toewan Tanah, den Sabandar en den Imam.
Bat was hetgeen mij door verschillende personen werd opgegeven, toen ik onderzoek deed naar de verdeeling in stammen en geslachten, doch er is nog eene andere verdeeling en
daarvoor heeft men de volgende namen :
e

e

1°. Ata Ngaee, Ata Ngaee : dit zijn de voornaamste personen
in het land, groote en kleine adel ;
2°. Ana Mabo :
gegoede burgers ;
3o. Ana Eata Orah, ook
Ana Kapo of Mardeka geheeten :
vrije personen ;
4°. Ana Noa :
kinderen verwekt door slaven en
te Endeh geboren ten tijde dat
hunne ouders reeds slaaf waren;
zij zijn vrijer dan de slaven en kunnen , wanneer zij met een Ana
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Eata Orah huwen, zelf Ana Eata
Orah worden ;
5°. Ata O :
dit zijn de slaven , waaronder ook
behooren hunne niet op Endeh
geboren kinderen en ook die kinderen die op Endeh zijn geboren
toen hunne ouders nog vrij waren,
doch die te gelijk met deze tot
slaaf werden gemaakt.
Uit het vorenstaande ziet men dus dat de kinderen te Endeh
verwekt door slaven na den aanvang hunner slavernij, een
trap hooger staan dan hunne ouders, en ook hooger dan hunne
broeders en zusters die reeds waren geboren, vóór dat zij met
hunne ouders tot slaaf werden gemaakt.
De Endenees zooals wij hem nu zien, is ontstaan uit een
vermenging van het volk van Endeh met dat van Soemba,
Bima, Sumbawa, Piedjoe en Makassar.
De Makassaarsche trekken komen het meest te voorschijn,
en men tracht ook den Makassaar in kleeding en woning zoo
veel mogelijk te volgen.
Het is echter eene Makassaarsche type van de gemeenste
soort en die in alles bij den waren Makassaar ver ten achter
staat.
e

De Ata Ngaee's maken over het algemeen eene gunstiger
uitzondering. Zij willen gaarne weten dat eigenlijk zij alleen
met hunne bloedverwanten de echte afstammelingen zijn van
de hiervorengenoemde stamvaders, en zouden liefst willen beweren dat ze in regte lijn afstammen van de zoo schoone
Eoroe en Modo, wat hun echter niet belet ook aan de drie
andere stamvaders alle eer te geven, vooral aan den man uit
Modjopahit, aan wiens rijpaard den walvisch (potvisch of
cachelot) bij elke zich voordoende gelegenheid wordt geofferd.
e

Ik zag eens eenige Ata Ngaee's met een troep volgelingen
vol spanning aan het strand staan, daar men had vernomen

490
dat in de baai een cachelot was te zien ; het was echter een
loos alarm en men ging onverrigter zake naar huis.
De cachelot houdt zich meer op in de wateren der Soloreilanden, alwaar het volk van Lamakéra eene tamelijke bedrevenheid toont in het vangen er van.
In de Endeh-baai komt die visch slechts zeldzaam, doch
als er een is te zien, dan komt ook al het volk uitloopen.
Men gaat dan zoo digt mogelijk bij de zee, velen zelfs gaan er
e

in staan, de Ata Ngaees brengen sirie, pinang, een kip, een geit,
rijst enz., strekken de armen zoo ver mogelijk voor zich uit
en roepen en schreeuwen dien visch aan bij hen te komen om
hormat te ontvangen.
De Endenees is middelmatig gebouwd en donker van kleur ;
zijne gelaatstrekken hebben weinig of niets aangenaams, zoodat
de indruk dien hij verwekt, niet gunstig is.
Ook zijn karakter spreekt niet in zijn voordeel.
Hij is wantrouwend, sluw en nieuwsgierig, en toont onverschilligheid voor smarten of ongelukken van anderen.
Die laatste trek komt vooral te voorschijn in zijne zucht
tot slavenhandel, waarover later zal gesproken worden.
Hebben de mannen over het algemeen een wat men noemt
gemeen uiterlijk, van de vrouwen mag dat niet worden gezegd :
deze zien er dragelijk en soms zelfs lief uit, maar de laatsten
krijgt de vreemdeling niet ligt te zien, omdat ze zorgvuldig
worden bewaard; men moet met de familie bekend en een
weinig vertrouwd zijn om de schoone meisjes te voorschijn te
doen komen.
Ik zag eens een aankomend en zeer blank meisje, dat naar
men mij vertelde, in de laatste vijf jaren, overdag althans,
niet buiten de ouderlijke woning was geweest.
De kleeding van den voornamen Endenees bestaat uit een
geruiten broek, dito sarong en hoofddoek, en een chitsen kabaai, meestal van Makassaarsche kleur.
Sarong, broek en hoofddoek zijn eigen weefsel.
Zij die de reis naar Singapoer maken, zorgen er voor zich
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daar een zwart lakensch buisje, met goud of zilver gestikt,
aan te schaffen, tegen den prijs van f 25 tot f 40, welk
buisje bij feestelijke en bijzondere gelegenheden wordt gedragen ; zijn ze aldus gekleed, dan dragen ze ook een kris.
De mindere man is gewoonlijk gekleed met een groven sarong , zoo hoog mogelijk opgetrokken tot onder de armen,
zoo dat alleen de armen en een klein gedeelte van het bovenlijf bloot zijn.
Verder draagt hij een geruiten hoofddoek, en als hij zich
mooi maakt, gebruikt bij tevens een broek en buisje, beide
geruit of gestreept.
De vrouwen dragen een door hen zelf geweven groven sarong en een kort baadje zonder mouwen, liefst van effen rood
katoen, wat de Makassaren te koop aanbreugen.
Yoorname vrouwen hebben fijner geweven sarongs, die van
f 12 tot f 15 kosten, en een kort baadje van zijde of andere kostbare stof; hare armen zijn immer bloot.
Zeer grove gouden armbanden en dito oorknoppen zijn hunne
sieraden.
De vrouwen zijn ijverig; behalve het huiselijk werk is het
bereiden van katoen tot garen en het weven van kleedingstukken , niet voor eigen gebruik maar ook voor uitvoer, hare
gewone bezigheid ; duizenden sarongs, door haar geweven, worden naar het eiland Soemba uitgevoerd.
De mannen zijn wel is waar niet lui, doch van landbouw
willen ze niets weten, dat laten zij aan hunne slaven, aan het
bergvolk, en andere eilanders over, van welke laatsten de
producten door handel in hun bezit komen.
Handel is hun lievelingsbedrij f en de Endenezen zijn, althans
voor dezen archipel, handelaren in den waren zin van het woord,
waardoor ze als van zelf ook zeevaarders zijn geworden.
De heerendiensten strekken zich gewoonlijk niet verder uit
dan tot het verleenen van hulp bij het zetten of verbouwen
der huizen van de hoofden, en waaraan dan nog het meest
door de slaven wordt gewerkt.
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Het zijn ook meestal alleen de slaven, waaronder in de
eerste plaats die van Soemba, die iets aan den landbouw doen,
en ook dat is nog bijzonder weinig.
De Endenezen wonen vrij goed ; hunne huizen hebben veel
overeenkomst met die der Boeginezen, zij zijn gebouwd op
palen, welke laatsten niet in, maar — op groote platte steenen — op den grond staan. Ruim, goed en gezond gebouwd,
is de klapperboom er het hoofdbestanddeel van.
Voor palen, balken als anderzins worden de oudste klapperboomen gebezigd, boomen die reeds op dien leeftijd zijn, dat
ze in de laatste jaren weinig vruchten hebben gedragen.
Klapperbladeren dienen tot bedekking van het huis, terwijl
tot vloer en omwanding bamboe wordt gebezigd ; hier en daar
ziet men ook een woning met een omwanding van ruw bewerkte planken.
Even als op Soemba, is ook hier de stookplaats of keuken
in huis, in sommige woningen zijn zelfs twee en drie stookplaatsen.
Het is blijkbaar dat de kampongs aanvankelijk met overleg
zijn gebouwd, de huizen naast en over elkander staande, met
een breede straat er tusschen; het toenemen van het getal
huizen heeft echter veel van die regelmaat weggenomen, waardoor het thans een niet gemakkelijk werk is, het juiste aantal
huizen te weten te komen.
Wanneer een Europeaan te Endeh voor het eerst voet aan
wal zet, en overal om zich heen in het mulle zand bewijzen
van onzindelijkheid ziet of ruikt, dan is de indruk die hij van
dit volk krijgt natuurlijk niet gunstig.
Maar bij eene nadere beschouwing wijkt langzamerhand die
eerst ontvangen indruk, en eindigt men met te erkennen dat
Endeh een wezentlijk mooije negorij is, zooals er weinige
in den Timor-archipel gevonden worden, en waar veel bedrijvigheid en vrij wat minder armoede heerschen dan op vele
plaatsen elders.
Waarheid is het dat de zindelijkheid zeer veel te wenschen
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overlaat, en een groot ongerief is dat er geen rivieren in de
nabijheid zijn en dus putten moeten voorzien in drink, kook-»
bad- en waschwater.
Aan de vischvangst wordt weinig gedaan, althans op verre
na niet zooveel, als van een volk dat aan zee woont en er zich
zoo op 't huis gevoelt, kan worden verwacht ; eene groote tegenstelling met de Solor-eilanden, welker bewoners, in het
bezit van allerlei vischtuig, zich er zeer op toeleggen, en die
er dan ook veel vruchten van plukken, niet alleen voor eigen
gebruik, maar ook nog om te verkoopen aan de bergvolken
en aan vreemde vaartuigen, die daar komen handel drijven.
Men ziet in de baai van Endeh enkele personen in een
sampan gezeten aan het hengelen, weder anderen werpen het
net, waarbij kinderen de sampan besturen, doch verder strekken zich die werkzaamheden niet uit.
Ook van den aanmaak van zout, waarop hij als ruilmiddel
tegen de door hem gewilde artikelen van de bergvolken zulke
goede winsten heeft, wordt betrekkelijk weinig werk gemaakt;
men maakt zout, doch op verre na niet voldoende, zoodat
een groot gedeelte wordt gekocht van de Arabieren op Soemba
en van de Makassaren en Solorezen.
De Endenees is, wat zijn eten aangaat, zoo sober mogelijk :
rijst of djagong, dan wel obi khadjoe (cassave) of half-oude
klappers, en kan hij het krijgen een vischje er bij, ziedaar
wat voor hem voldoende is en waarmee hij zich al heel gelukkig acht.
Er zijn kippen, geiten, en bij de bergvolken varkens, karbouwen, en eenige schapen, doch al dat vleesch is te duur
en maar luxe voor hem, die zoo gaarne wil sparen of beter
gezegd geld wil maken, en dit laatste willen de Endenezen.
Om geld bij een te zamelen is hij niet te lui; hij zal wel
is waar met de handen er niet veel voor willen werken, noch
zich als bediende willen verhuren, doch hij brengt zijn goed
naar 't gebergte, ruilt en handelt, gaat ter zee, zeilt en, moet
het zijn, roeit dagen achter een, om te komen waar hij
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weet dat zijn waar gewild is, loopt des noods uren ver, legt
geduld aan den dag, leeft als de arme Chinees die voor het
eerst uit China komt, en maakt geld.
Yleesch wordt dus alleen door voorname Endenezen gegeten
en ook voor hen is het volstrekt geen alledaagsche kost, terwijl het slagten van een karbouw slechts in bijzondere gevallen,
b. v. bij feestelijke gelegenheden voorkomt, want zij hebben
geen karbouwen en de bergvolken die ze wel hebben, zijn er
duur mee.
Kunnen de Endenezen ook geen rijst of djagong meer koopen, dan schiet hun veelal toch nog cassave (obi khadjoe)
over en in het ergste geval voeden zij zich met half oude
klappers; — van honger, zooals dat van tijd tot tijd op Soemba
en dikwijls op Savoe en enkele andere plaatsen voorkomt, is
op Endeh nooit of slechts hoogst zelden sprake.
Slavenhandel was van af de vroegste tijden het geliefkoosde
bedrijf der Endenezen, welke gewoonte van kwaad tot erger
ging.
Koopen en verkoopen van slaven en, als de gelegenheid
gunstig was, een ongelukkige met geweld wegvoeren en tot
slaaf maken, was eindelijk een gewoon bedrijf voor hen geworden.
Yaak gingen zij daarvoor naar Soemba, om daar in tijd van
honger voor een paar zakjes padi een slaaf of slavin te koopen.
Zij gaven dan aan den Soembanees voor een paar rijksdaalders klappers of padi op crediet, en als de tijd van betalen
dââr was, werd bij onvermogen van den schuldenaar deze of
iemand anders uit dat huis door het magts-vertoon van een
3 of 4 tal geweren gedwongen den schuldeischer naar diens
prauw en vervolgens naar Endeh of Piedjoe te volgen, om
daar als slaaf verkocht te worden.
O! dat lokte hen zoo aan en was hun eene aanleiding om
den gewonen ruilhandel eindelijk als bijzaak en den slavenhandel als hoofdbedrij f uit te oefenen.
Door gebrek aan stoomschepen was het een zeldzaamheid
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als in deze wateren zulk een vaartuig werd gezien en nog
zeldzamer gebeurde het dat plaatsen zooals Eiideh en Soemba
er door werden bezocht.
Geen wonder dus dat de Eudenezen, de handen zoo geheel
en al vrij hebbende, op grooten schaal slavenhandel dreven, en
dit was het dan ook, naar ik meen, wat den Eesident Gronovius eenige jaren geleden aanleiding gaf, zich plotseling met
eene kleine vloot voor de negorij Endeh te vertoonen.
Tolgens het verhaal mij door den Eadja Mandalangi en anderen gedaan, werd de toenmalige Eadja bij den Eesident ontboden.
Hij kwam echter niet aan boord, doch zond den imam met
nog een paar volgelingen op verkenning uit.
Toen de Eesident ook aan dezen zijn verlangen te kennen
gaf den Eadja persoonlijk aan boord te zien, zond de imam de
menschen die hij bij zich had weg, met de boodschap dat de
Eadja vooral niet moest komen.
Yau boord uit kon men aan de bedrijvigheid aan wal merken dat van toen af velen de vlugt namen.
Eindelijk bood de imam aan zelf den Eadja te halen, hij
vertrok met den ernstigen last den Eadja aan boord te doen
verschijnen, waartoe een ultimatum werd gesteld, doch de Eadja
kwam niet en ook de imam bleef weg.
Op den derden dag na aankomst van den Eesident aldaar,
Ha vergeefs op den Eadja te hebben gewacht, verkondigden de
kanonnen hoe ontevreden het Nederlandsen Indische Gouvernement op Endeh was, en de negorij werd getuchtigd.
De Eudenezen erkennen volmondig, dat terwijl men wist
dat Endeh behoorde onder den Eesident van Timor, de handelingen van den Eadja en Imam van dien aard waren, dat de
ontvangen verschrikkelijke tuchtiging wezenlijk wel verdiend
mocht heeten.
Zij noemen die tuchtiging verschrikkelijk, omdat er geen
huis was wat niet had geleden, en vele geheel en al waren
verbrand; klapperboomen werden vernield, prauwen stuk geschoten en , zelfs zijn er een paar menschen bij omgekomen.
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Een broeder van den Sabandar die — om aan de Endenezen
te toonen hoe moedig hij was — aan 't strand was gaan staan
en met zijne wapens en met de vuist den Kesident al schreeuwende
dreigde, werd door een 24 ponds kogel letterlijk in tweeën
geschoten.
Tot in 't gebergte werden later kogels gevonden en nu nog
verwondert men zich over de draagkracht der kanonnen van
den //Toewan Besar."
E^en 24 "vè kogel staat op een staak vóór de woning van
den tegenwoordigen posthouder tot herinnering.
Toen Eadja Mandalangi mij die geschiedenis had verhaald,
wees hij op dien kogel en zeide //djangan main gila sama
//Goebernament ! " en dat het gemeend is en de schrik er nog
in zit, is genoegzaam gebleken.
Immers, kwam na dien tijd een stoomschip vóór Endeh,
dan beefde alles : de vrouwen en kinderen gingen op de vlugt,
om door vele mannen te worden gevolgd.
e

Toen een 8 of 9 tal jaren geleden een der Ata Ngaee's, genaamd Kaij Matta, broeder van den tegenwoordigen radja,
door den resident Esser te Endeh werd opgeeischt om hem
naar Koepang te volgen, ten einde zich aldaar te verantwoorden omtrent de door hem gepleegde ongeoorloofde handelingen
te Soemba, behoefde die resident niet lang te wachten ; men
kende den resident, die bij zijne groote humaniteit en bereidwilligheid om te helpen waar hij kon, strikt regtvaardig was,
maar die ook fermiteit genoeg bezat om bij ongehoorzaamheid
aan het Gouvernement den schuldige gevoelig te straffen.
Ook was men de ontvangen tuchtiging van vroeger nog niet
vergeten en men haastte zich Kaij Matta aan boord van het
stoomschip te brengen, om aldaar vergiffenis te vragen.
En diezelfde Kaij Matta was toen en is ook nu nog de
invloedrijkste persoon en de orang brani op Endeh.
Het is Kaij Matta zelf, die mij dit voorval heeft verhaald.
Dat daarop de slavenhandel op Endeh zou hebben opgehouden, daarop zal wel niemand durven zweren, doch de

497
plaatsing op Soemba van ambtenaren, nu meer dan zes jaren
geleden, en op Endeh van eenen posthouder, en eindelijk dat
het rijk van Endeh, dat zulk een druk verkeer met Soemba
heeft, onder het administratief beheer van den kontroleur van
Soemba is gebracht, dit alles heeft veel bijgedragen om den
slavenhandel, zoo al niet geheel te doen ophouden, dan toch
zeer zeker veel te verminderen.
Wel wordt nog van tijd tot tijd steelsgewijze een slaaf van
Soemba naar Endeh uitgevoerd, maar geheel is dit niet te
voorkomen, omdat te Endeh en te Soemba het zelfbestuur aan
de vorsten is overgelaten en wij dus niet anders dan raadgevend tusschen beide mogen komen, waardoor men niet alles
doen kan wat men wel zou willen.
Er heeft echter te Endeh vooruitgang plaats, waartoe de
geschiktheid van den heer de Erettes, een Ambonnees die sedert
een paar jaren aldaar als posthouder geplaatst, is, en die
met radjas en volk aldaar vrij goed weet om te gaan, veel
bijdraagt.
Komt eens of twee malen per jaar een stoomschip te Endeh
een bezoek brengen en gaat de op Soemba geplaatste ambtenaar
van tijd tot tijd daar een inspectiereis maken, dan zal het
niet zoo heel lang meer duren of de Endenezen zullen in ons
vertrouwen beginnen te stellen, en ook wij zullen dan, naar het
zich laat aanzien, de Endenezen gunstiger leeren beschouwen.
Bij mijn verblijf onlangs op Endeh, heb ik met de hoofden hier en daar uitstapjes gemaakt, met hen vertrouwelijk
gesproken en daarbij gezien dat een groot gedeelte hunner
in verstandelijke ontwikkeling boven al de hoofden in den
•Timor-archipel staan, waardoor ik grond heb voor de bovenvermelde overtuiging.
Wanneer ik, naar wat de radja er mij van heeft verteld,
de bevolking van Endeh thans op 14,000 zielen stel, dan
geloof ik er niet ver af te zijn, als ik zeg dat 4000 hunner
slaven zijn.
Die slaven hebben het er echter niet zoo, als wij ons
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het lot van een slaaf voorstellen: zoowel op Endeh als op
Soemba heeft hij een zeer dragelijk lot — altoos als men in
aanmerking neemt dat hij nu eenmaal slaaf is.
Zijn werk wordt veelal aan zijn eigen oordeel overgelaten
en met het weinige wat hij doet, is men gewoonlijk tevreden.
Oude slaven met hun gezin, zij die b. v. door erfenis zijn
verkregen, worden zeer ontzien, men beschouwt hen als vertrouwelingen en noemt hen zelfs alie of haee (adé of kaka).
Hoe dus het lot is van eenen slaaf die zijn heer heeft helpen geld verdienen, en die ook voor zich zelf zooveel heeft
verworven dat hij zelf in het bezit is van slaven, is ligtelijk
na te gaan.
De slaaf helpt bij het bouwen van het huis zijns meesters,
zamelt en droogt zijne klappers, verrigt nog andere kleine
werkzaamheden, en als hij kan worden vertrouwd, volgt hij
zijn heer op reis naar Singapoera; zie daar wat veelal hun
werk is.
Anderen houden zich bezig met huiselijke bezigheden, halen
water en brandhout en weven sarongs.
Hiermede zal ik van het onderwerp slavernij afstappen.
De wapens der Endenezen bestaan in een smalle niet al te
lange kléwang, pijl en boog, en Singapoersche geweren van
e

ƒ 8 à ƒ 10 waarde; — d e Ata Ngaee's dragen een kris, en
als zij zich eenigzins veraf begeven, hebben zij een gevolg bij
zich, dat voorzien is van geweren, kléwangs en pieken.
e

Onder de Ata Ngaee's zijn er die in het bezit zijn van zware
en vrij deugdzame buksen ; zij noemen zulk een buks trekol
en koopen die te Singapoer voor ± 100 rijksdaalders (de Endenees en Soembanees spreekt en rekent immer bij rijksdaalders).
Enkelen hunner weten met dat wapen vrij goed om te gaan,
maar over het algemeen kan men van den Endenees niet zeggen dat hij in het handteeren van eenig wapen groote bedrevenheid heeft.
Met een geweer bij zich, al is hij dan ook al geen schut-
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ter, gevoelt hij zich echter sterk, en op Soemba, alwaar
de Endenezen zoo dikwijls als huurlingen een negri hebben
helpen vernielen, heeten zij een gevaarlijke vijand.
Aan klapperboomen is Endeh meer dan rijk : overal ziet men
duizenden en nogmaals duizenden dier boomen; niet alleen
voorziet die boom in een voornaam iets, n. 1. in het materiaal
voor al de woningen dier groote negorij, maar de vruchten maken
de eerste bron uit onder de middelen van bestaan voor de geheele bevolking.
Niet één Ata Ngaae is in staat te vertellen hoeveel honderden klapperboomen hij heeft; hij kan ze dan ook niet tellen, omdat bij den aanplant geen regelmaat heerscht; doch
niet alleen ieder groot persoon, maar ieder Endenees heeft
klapperboomen.
Zooals in mijne bijdrage tot de kennis der taal-, land- en
volkenkunde van Soemba is gezegd, wrijft men zich daar het
geheele ligchaam met het sap van fijn gekaauwde klapper,
welke vrucht daar als het ware waschwater levert.
De Endenees heeft dus in Soemba eene plaats waar zijne
klappers zeer gewild zijn.
Om nu op een kleine prauw van 3, 4 of 6 koijangs zooveel
mogelijk te laden, worden de oude klappers eerst in tweeën
gedeeld, vervolgens in de zon gedroogd en dan boven een vuur
gerookt; volgens bewering zou van de gerookte klappers meer
olie worden verkregen dan van de versehe, waarover ik geen
bepaald oordeel durf vellen, doch wel kan ik zeggen dat de
olie, gemaakt van gerookte klappers, dikker, geuriger en beter
is, dan die welke van de versehe klappers wordt bereid.
Geregen aan rissen van 20 klappers, worden jaarlijks alleen
naar Kambéra 4, 5 à 6 maal honderd duizend, en naar het
geheel eiland Soemba meer dan een millioen klappers uitgevoerd.
Maar de Endenees brengt ze ook naar de Solor-eilanden, naar
Koepang, Eotti, en Savoe, terwijl ook door de Makassaren en
Piedjoerezen klappers en veel klapperolie meegenomen wordt.
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Neemt men nu in aanmerking dat ieder huis te Endeh
klappers en klapper-olie verbruikt, dat de olie pikols-gewijze
wordt uitgevoerd, en dat duizenden Endenezen, berg- en strandbewoners, al is er ook geen gebrek aan ander eten, eiken dag
eenmaal zich voeden met half-oude klappers, dan kan men
zich een denkbeeld vormen van den rijkdom aan klapperboomen op Endeh en zou men dat land ten regte het klapperland kunnen noemen.
Kleine vaartuigen, zooals prauwen van 1, tot 15 à 20 kojangs, heeft Endeh vermoedelijk ± 80 ; zij worden gedeeltelijk
door de Endenezen gemaakt, en gedeeltelijk gekocht van de
Makassaren en Piedjoerezen.
De eigenaar van zulk een vaartuig verhuurt het voor eene
reis tegen betaling van 1/10 van alles wat aan handelsartikelen wordt meegenomen.
Zij die naar Singapoera gaan om daar parangs, kruid, geweren, madapollam, rood katoen enz. te ko open, moeten van
het kontant geld, wat zij daartoe meenemen, vooraf 1/20 deel
betalen.
Hij die zich in staat acht als anachoda te fungeren, huurt
met nog een 12, 1 5 , of 20 tal Endehnezen, die gedurende
de reis als matroos dienst doen, zulk een prauw; ieder hunner
neemt mee wat hij heeft of elders wil verkoopen, en moet
zijn aandeel in de prauwhuur vooraf betalen, en vermits
daarbij veel bedrog heerscht om een gedeelte der betaling te
ontduiken — getuige de klagten die daaromtrent zoo menigwerf zijn ingekomen — zoo wordt immer veel minder opgegeven
dan dat wat men meeneemt en kan de posthouder daardoor
niet met juistheid weten wat uitgevoerd wordt.
Ook gaan ze, nadat de pas reeds is ontvangen, meestal naar
Noesa Endeh, om daar de lading zooveel mogelijk aan te
vullen; dus buiten weten en tot nadeel van den eigenaar der
prauw.
Hoe ver dit bedrog gaat is mij onlangs gebleken met de
opvarenden van eene prauw, die te Endeh betaald hadden voor
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8 snoeren Endenesche kralen (mqeti saki), terwijl zij te Kambéra 24 snoeren verkochten ; de snoer kost te Endeh ± / 75
en wordt op Soemba voor 80 à 100 rijksdaalders verkocht.
In de laatste 3 maanden is, voor zooveel daarvan opgave
werd gedaan, uitgevoerd:
± 200,000 klappers à ƒ 1 de 100 stuks,
198 pikols klapperolie. . . . . ad ƒ
15,—
1500 Endenesche sarongs . . . .
ad //
2,—
700 hoofddoeken
ad //
0,25
300 omslagdoeken . . . . . .
ad »
0,50
120 pikols kaneel
ad //
7,50
25 katti vogelnestjes
ad u
12,50
14 dito schildpad
ad //
7,—
128 snoeren moeti saki (Endenesche kralen) No. 1, een waarde hebbende
van / 7 5 , — en
888 snoeren dito kralen No. 10, welke
/ 2,50 per snoer kosten.
Het vorenstaande is echter ver beneden het cijfer van wat
wezenlijk is uitgevoerd, om redenen hiervoren vermeld.
Verder wordt bij duizenden zakken gedroogde pinang naar
Soemba gebracht, zoo ook gedroogde obi khadjoe (cassave),
gemoeti-touw en meer artikelen.
De moeti saki, ook moeti tana geheeten, zijn kleine, vuilgeele kraaltjes en in den Timor-archipel zeer gewild.
Ik zag onlangs den radja van Taimanoe (op Soemba) vijf
halssnoeren van die kralen koopen voor vijf honderd rijksdaalders ; de Endenezen koopen ze te Sika oostelijk en te Kéo
westelijk van Endeh.
Naar zij zeggen komen die kraaltjes hier en daar te voorschijn, als de alang-alang is verbrand.
Als invoer gedurende de laatste zes maanden is den posthouder opgegeven :
868 geweren,
93 pikols kruid,
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36950 Singapoersche parangs,
225 bijlen,
54 pikols koperdraad,
73 ijzeren braadpannen,
6 ton Boslemmer messen,
9 pikols ivoor (olifantstanden),
600 rollen Madapollam,
250 rollen ongebleekt katoen,
570 rollen roodkatoen,
50 rollen zwart katoen,
20 rol keper,
790 pikols rijst,
1 bol opium en verder
Makassaarsche sarongs, aardewerk, djagong [en eenige kleinigheden, alles te zamen voor een waarde van / 67566,—
hierbij zal een en ander ook wel niet nauwkeurig zijn opgegeven, omdat van eenige artikelen mede prauwhuur betaald
moet worden.
Gaat gedurende de reis de prauw verloren, dan moeten de
huurders dezelve gezamenlijk vergoeden.
De kampongs, of beter gezegd de geheele negorij der Endenezen, is omringd door cactus-planten; even als men van het
strand door smalle wegen in de negorij komt, even zoo verlaat
men die negorij, naar het oosten gaande, door zeer smalle paden,
langs welke men in de klappertuinen komt.
Iedere kampong heeft daartoe haar eigen weg, welke paden
om beveiligd te zijn tegen verraderlijke invallen der bergvolken, zóó smal zijn, dat men er bijna niet anders dan bij dag
kan doorkomen, althans als men niet met de cactus-planten
in aanraking wil komen.
Heeft men de negorij in oostelijke rigting verlaten, dan
komt men in de vlakte van Endeh.
De Endenezen hadden vroeger geen paarden; een jaar geleden echter verzocht ik den posthouder zich een paard aan te
schaffen, wat in het gebergte te krijgen is voor een Singapoersch
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geweer, wat kruid en nog eenige kleinigheden, en dan den
radja en andere hoofden het verzoek te doen dat voorbeeld te
volgen, opdat ook zij zich gemakkelijker zouden kunnen bewegen en verre uitstapjes makende, zoodoende hun eigen land
beter zouden leeren kennen.
Daaraan heeft men voldaan. Er zijn nu een 20 tal paarden,
eigendom van eenige Ata Ngaee's, die met hunne paardjes zeer
in hun schik en er niet weinig trotsch op zijn; daardoor had
ik gelegenheid vrij uitgestrekte uitstapjes te maken, in gezelschap van den posthouder, den Eadja en nog een 6 tal hoofden.
Yan de negorij door het midden der vlakte gaande, bereikten wij, na 3/4 uur in versnelden stap te hebben gereden, de

Ipi-baai.
Er was geen andere weg dan langs en onder de met veel
vruchten beladen klapperboomeu, een traject dat de vreemdeling die er niet aan gewoon is, niet met heel veel gerustheid
aflegt.
Dê baai van Ipi mag een schoone baai heeten.
Zij biedt in den westmouson een veilige ankerplaats aan
voor vele prauwen, en misschien wel voor een 8 tal groote
schepen, welke laatste, naar wat mij door de hoofden is verzekerd, daar op 15 à 20 vadem kunnen ankeren.
In den noord-westelijken hoek loopt een snelstroomende, tamelijk groote rivier uit, zij heet Nanga Dona en ontspringt
uit het gebergte van Oedoe-moetoe.
Op weg naar die rivier langs het strand rijdende, maakte
ik kennis met het hoofd van Dona, den voornaamsten radja
der berg-negorijen daar in de buurt.
Die radja liep zóó regt op mij aan, alsof hij door mij heen
of mij om ver wilde loopen, wat aanleiding gaf aan den hiervoren genoemde Kaij Matta om hem te zeggen op zij te gaan
voor de kapal api ; toen bleef hij staan en vroeg //welke kapal
api?" //Wel, dezelfde die ons vroeger zoo geslagen heeft.
Wij zijn nu zeer bevriend en daarom raad ik Dona aan om
maar wel met ons te blijven."
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Men keek mij aan met groote oogen, den mond wagewijd
open, en de radja van Dona legde geen lust meer aan den dag
mij omver loopen.
Zooals hiervoren gezegd, kunnen groote schepen in den westmousson die baai veilig binnen loopen, zij zullen er drinkwater vinden en volk van Endeh.
Bij gebrek aan levensmiddelen kan de gezagvoerder zich die
verschaffen van de Endenezen, wier negorij slechts een paar
palen van daar verwijderd ligt, of van de omliggende bergnegorijen.
Jaren geleden waren aan den oever der hiervorengenoemde
rivier een paar Endenesche kampongs, maar oorlogen met de
bergbewoners hebben hen zich doen aansluiten bij de groote
negorij aan de Endeh-baai.
Nu is men weer echter begonnen een paar huizen aan de
Ipi-baai te bouwen.
De vlakte van Endeh, of hoe men die uitgestrektheid wil
noemen, schat ik op een omtrek van 11 à 12 palen.
Zij maakt het voornaamste gedeelte uit van het landschap
Endeh ; duizenden en nogmaals duizenden klapperboomen vertoonen zich allerwege aan het oog ; djagong of andere tuintjes
ziet men slechts hier en daar, want aan den landbouw wordt
alleen door de slaven een weinig gedaan, daar men dit bedrijf
liever overlaat aan de bergvolken, die dienaangaande minder
traag zijn.
Doch bewerkt de Endenees ook al niet den grond, onbenut
laat hij dien toch niet liggen: klapperboomen die al wat oud
zijn geworden, en wier opbrengst in het oogloopend vermindert , worden gekapt, en andere aangeplant ; men ziet dan öok
veel jongen aanplant, tot zelfs vrij hoog tegen de berghellingen, en in de laatste jaren zijn meerdere Endenezen in het bezit
gekomen van klappertuinen op verder afgelegen plaatsen, naast
en tusschen verschillende bergnegorijen.
Is de bodem dor zooeven genoemde vlakte, welke aan zee
en zoo veel lager ligt dan het omliggend land, ziltig en daar-
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om bij uitnemendheid geschikt voor de klapperteelt, ook elders
tot op uren ver van daar en in het gebergte zelfs ziet men
duizenden klapperboomen.
Maar ook voor andere cultuur is de grond geschikt, want
de bodem, vooral van de omliggende bergnegorijen, is naar
het mij toescheen met eene vrij dikke laag humus bedekt en
zeer vruchtbaar, doch de Endenesche strand-bewoners bemoeijen
zich uitsluitend met de klapperteelt en laten, zooals reeds meermalen is gezegd, de andere cultuur, waaraan zoo veel meer
werk is verbonden, over aan de bergvolken.
Het zijn dan ook laatstgenoemden die de strandbewoners
de meeste levensmiddelen bezorgen; ik zag door hen te koop
aanbrengen sirih, pinang, padi, djagong, cassave, pisang, laboe,
bangkoan, djamboe, saprijke lemmetjes en groote, zeer zoete
Chinas-appelen.
Verder groeit op Endeh katoen, en is er geen gebrek aan
bamboe.
De mangga's zijn er bijzonder aangenaam van smaak en er
is zulk een overvloed van, dat als die vrucht tot rijpheid komt,
de van de boomen gevallen vruchten bij honderden blijven
liggen verrotten; ook aan ananassen heeft Endeh overvloed,
want er zijn uitgestrekte ananas-tuinen en vele paggers van
die plant.
Alhoewel het in het laatst van Junij was, zag alles er zoo
frisch en groen uit, als op vele plaatsen elders in den Timorarchipel gedurende den westmouson.
Er valt op Endeh dan ook een sterke dauw, en meer regen
dan elders in de residentie Timor.
In een der tuintjes van Amboetoonda, eene kampong
aan 't strand, zag ik één koffieboom, de eenige welke was
overgebleven van een twintigtal boomen, jaren geleden daar
geplant.
Hij was al zeer oud, doch droeg nog vruchten.
Ik heb den eigenaar gewezen hoe de grond om dien boom
tot op een afstand van 8 voet moet worden schoongehouden,
XXIV
„
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hem gezegd dat die boom hoogst waarschijnlijk de eenige koffijboom is op het geheele eiland, en hem beloofd dat zijn naam
bij het Gouvernement zal bekend worden, als hij er toe overgaat
de vruchten van dien boom voortaan te planten op een hoogte
van ± 1000 voet boven de zee; hij vertelde mij zelf dat het
hoog in 't gebergte bijzonder vruchtbaar was, en dat hij dat
wel wil doen, als de kompanie dat zoo gaarne heeft.
Als hij het doet is 't een wonder, want die man houdt
meer van brandij dan van koffij.
Behalve kippen en eenige geiten ziet men aan het strand
geen andere dieren ; in het gebergte echter zijn eenige negorijen
in het bezit van paarden en schapen, en sommigen zelfs rijk
aan karbouwen, welke laatste, naar wat mij werd gezegd, niet
goedkoop zijn, want voor een karbouw van middelmatige
grootte vraagt men 40 rijksdaalders.
De paarden, hoewel niet hoog, zijn uitmuntend voor bergtochten, doch minder schoon dan die welke ik zag te Geliting
aan de noordkust van Flores.
Ik heb vernomen dat er negorijen zijn, die in de laatste
jaren zich meer toeleggen op de paardenteelt, in de hoop ze
later aan de schepen te kunnen verkoopen.
Waterleidingen, wegen en bruggen heb ik in de nabijheid
der groote negorij Endeh niet gezien, en rivieren alleen de
hiervoren vermelde Dona; verder af van de strand-negorij is
het land rijker aan water.
De bergvolken houden op vaste dagen markt, en hebben
daartoe onderscheidene plaatsen, alwaar ook de Endenezen hunne
waren gaan ruilen, doch aan het strand komen ze niet.
De Eadja had er wel ooren naar zelf een passer in het leven
te roepen, doch in den eersten tijd zal er nog wel niets van
komen, door oorlogen tusschen de bergnegorijen Onekoré en
Manoenggoh, waarin ook de Endenezen zullen gewikkeld wore

den en waartoe de Ata Ngaee Eadja Mandalangi onwillekeurig
aanleiding heeft gegeven.
Gedurende mijn verblijf te Endeh werd het mij dagelijks
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vrij lastig gemaakt om raad en hulp ten einde die zaak uit de wereld te maken ; doch gelijk het ook met vele Europeanen gaat, die
raad vragen om dien niet op te volgen, zoo was het ook hier.
Het behoefde den Radja niets meer te kosten dan het zenden van een boodschap, waarbij hij naar regt en billijkheid
deed uitkomen dat hij de zaak vroeger verkeerd had ingezien,
en die boodschap van een klein geschenk vergezeld te doen
gaan ; of wel — wat in deze aangelegenheid zeer goed kon geschieden — hij had er slechts genoegen in behoeven te nemen
dat ik mij persoonlijk naar Manoenggoh begaf, en daar een
paar geweerschoten loste, en men zou althans gedurende den
eersten tijd gerust hebben kunnen zijn ; doch ook de Endenees
is niet vrij van valsche schaamte : het een nog het ander viel
in Mandalangi's smaak.
Even als op eenige andere plaatsen in de Residentie Timor,
bestaat ook hier het gebruik dat twisten tusschen verschillende
negorijen onmiddelijk ophouden, zoodra de Toewan zich in eene
dezer negorijen vertoond.
Met zelden is dat een groote en zeer hinderlijke teleurstelling, vooral voor die negorij die vermeent in haar regt te
zijn, en bovendien het verlies van menschenlevens nog heeft
te wreken, alvorens zij rekent — wat hare eer in die zaak betreft — voor de tegenpartij niet onder te doen.
Ambtenaren met bestuur belast in de Residentie Timor moeten in dergelijke gevallen niet te voorbarig handelen en vooral
door verkeerd geplaatsten dienstijver zich niet laten verleiden
een zaak tusschen de Radjas onderling tot de onze te maken,
waardoor wel eens kans zou kunnen bestaan, dat zij zich zelf
en zoodoende het Gouvernement in ongelegenheid brachten.
In het landschap Endeh zijn thans twee personen die zich
toewan tanah noemen, de een heet Kaij Kemboe en zegt in
regte lijn af te stammen van den vroegeren toewan tanah Ame

boe Ngobee, van wien op bladz. 3 is gesproken.
Yolgens hem zou het grootste gedeelte van den grond in
de vlakte van Endeh hem toebehooren.
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Reeds sedert onheuchelijken tijd hebben vele Àta Ngaee's er
gebruik van gemaakt en er klappers geplant, voor welk gebruik
van den grond hem in vroegere jaren een zekere opbrengst in
vruchten werd betaald; velen echter blijven tegenwoordig in
het betalen dier opbrengst nalatig.
De toewan tanah staat tegen over zoo velen alleen, en gevoelt zich niet sterk genoeg om zijn goed regt te handhaven,
wat zoolang zal duren totdat hij tot de uitvoering overgaat
van dat middel waarmede hij reeds meermalen heeft gedreigS,
n. 1. bergvolk te huren om de onwillige betalers te beoorlogen,
hunne klapperboomen uit te roeijen en een gedeelte van den
grond als betaling voor die bewezen dienst aan dat bergvolk
af te staan.
De vrees echter dat hij dan door de Endenezen zal worden
vermoord, heeft hem tot nu toe er van terug gehouden, en
ik geloof dat dit zeer verstandig van hem is.
Ook de sabandar noemt zich toewan tanah over de Goenoeng
Roondja.
Hij zegt af te stammen van //orang-orang jang datang dari
Room", die op den Goenoeng Roondja hebben gewoond ; meer
weet hij van zijne Roomsche voorouders niet te vertellen en
niemand met hem.
Hiervoren is gezegd dat de Endeh-baai een der schoonste is
van het geheele eiland.
Hoeveel vaartuigen in die baai ten anker kunnen liggen,
durf ik niet zeggen, waar is het dat er ruimte is voor een
aantal groote schepen, welke in den oostmousson op 20, 18,
15, i a en 10 vadem kunnen ankeren.
In den westmouson gaan vele prauwen ten anker in de baai
van Noesa Endeh. Ook voor een paar groote schepen biedt
die baai een veilige ankerplaats aan; althans als ik mag gelooven wat de hoofden mij daarvan hebben verteld.
Noesa of Poeloe Endeh, waarmee deze beschrijving is aangevangen , werd bij afwisseling geheel of gedeeltelijk verlaten.
Dat eilandje, zoo zeer nabij gelegen, werd immer beschouwd
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als een veilig toevlugtsoord voor de Endenezen, als zij in oorlogen waren gewikkeld onderling of met de bergvolken, en
het hun al te benanwd werd gemaakt, zoodat het dan eens
volkrijk mögt heeten en dan weder zeer schaarsch van volk
was voorzien, al naar gelang der omstandigheden.
Thans zijn er vermoedelijk een 60 tal huizen, en zouden er
volgens ontvangen opgave een 1000 tal zielen verblijf houden.
Het aantal klapperboomen, met den aanplant waarvan men
zeer langzaam aan is voortgegaan, neemt meer en meer toe;
van het aanplanten van obi khadjoe (cassave), een der gewichtigste voedingsmiddelen, wordt veel werk gemaakt; aan langwerpige schijven gesneden en in de zon gedroogd, worden er
jaarlijks duizenden zakken van uitgevoerd naar Endeh en Soemba.
Ook wordt er een weinig djagong verbouwd en kalk gebrand.
Vogelnestjes van zeer goede soort worden er ook gevonden,
echter niet veel.
Op dat eilandje ziet men nu nog de overblijfselen van een
fortje, wat de Endenezen er aan herinnert dat zij het aan een
der voorzaten van hunnen tegenwoordigen imam hebben te
.danken, dat zij thans Mahomedaan en niet Christen heeten
te zijn.
Immers 250 jaren of iets langer geleden, hebben zich op
Noesa Endeh eenige Portugezen gevestigd en aldaar een fortje
gebouwd.
De baai van Noesa Endeh, gelegen aan de N. W. zijde, is
dat gedeelte vaii het eilandje, wat het naast bij den vasten wal
ligt van het grootere eiland Elores of Mangarai, en op dat
eiland, juist tegenover de zooeven genoemde baai, was reeds
in overouden tijd de groote negorij Noemba, met het volk
van welke negorij de Portugezen, als zij het groote eiland
bezochten, het eerst in aanraking moesten komen
Die Portugezen kwamen in het bezit van eenige der schoonste
vrouwen van Noemba, welke laatste tot het christendom werden bekeerd.
Hun voorbeeld vond navolging bij anderen en langzamer-
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hand werd de geheele bevolking uit Noemba tot het christendom gebracht.
Men was reeds begonnen ook het volk uit het landschap
Endeli daartoe overtehalen, toen zich een man vertoonde die
voor het Mahomedanisme ijverde.
Die man was een Endenees, tijdelijk te Noesa Endeh woonachtig ; om gewichtige redenen moest hij dat eilandje verlaten,
en de vlugt nemen naar de Solor-eilanden.
Daar Mahomedaan geworden, keerde hij een paar jaren later te Endeh als imam terug en het is door hem dat het volk
van Endeh, toen — even als nu nog het bergvolk — heidensch,
tot den Islam is overgehaald.
Naar veler gevoelen zou die man daarom zijn geslaagd,
omdat hij niet gelijk de christen-priester tegen den slavenhandel predikte, ook omdat het mogen hebben van niet meer
dan ééne vrouw hun wel wat weinig voorkwam.
Waarom de Portugezen Noesa Endeh weder hebben verlaten,
daaromtrent weet men niets met zekerheid te vertellen; men
denkt dat de snelle iiitbreiding van den Islam de reden kan
geweest zijn, ook vermeenen de Endenezen te weten, dat die,
Portugezen de wijk hebben genomen naar het oostelijk gedeelte
van Timor.
De Endenesche hoofden, die met mij over Noemba spraken,
vertelden dat daar twee E. K. kerken zijn geweest en er veel
welvaart heeft geheerscht, doch konden niet nalaten op ietwat spotachtige wijze er bij te voegen, dat zij nu medelijden
hebben met het volk uit Noemba, omdat deze hun Toehan
Déo in een kist hebben geborgen en nu geen Toehan Allah
meer hebben.
Dit noopte mij hen daarop ernstig te vragen, of het niet
eerder is aanteiiemeu dat het volk van Noemba, hoewel reeds
zoo geruimen tijd wat de godsdienst betreft aan zich zelf overgelaten , juist door die handeling toont dat zij nog meer Christen
is dan de Endenees Mahomedaan, welke laatste toch, in strijd
met de leer van Mahomed, zoo gaarne opium gebruikt en een
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glas brandy niet versmaadt ; dat dit mij trouwens niets verwonderde, omdat ik wist dat de Endenezen den Islam van
de Solor-eilanden hebben gehaald, alwaar men bijzonder goed
op de hoogte is, wat mij voor een 8tal jaren was gebleken,
toen bij gelegenheid van een besnijdenis-feest te Andanara,
waarbij ook het volk van Trong tegenwoordig was , 2 0 0 kisten
arak werden uitgeschonken en het volk dagen achtereen in
dierlijken toestand verkeerde ; — en dat, als er al kwestie was
vin medelijden, men dat dan in de eerste plaats met de Endenezen moest hebben, die wel een Toehan Allah hebben, en
toch zich zoo gaarne schuldig maken aan de onmenschelijke
handeling van slavenhandel.
Op het door hen mij daarop gedaan verzoek om niet boos
te zijn, gaf ik ten antwoord dat daartoe geen reden was, ook
niet van hunne zijde, en dat ik mij overtuigd hield dat zij
dit zouden toonen door mij naar Noemba te vergezellen; zij
beloofden dat en hebben woord gehouden. Hierachter zal over
de reis naar JNToemba gesproken worden.
De leer van den Islam, waarmede men daar nu bijna 150
jaren geleden is begonnen, bepaalt zich tot het landschap Endeh (de Berg-Endenezen zijn Heidenen), en men heeft van uit
het landschap Endeh van uitbreiding dezer godsdienst tot dus
ver weinig of geen werk gemaakt, wat dan ook minder van
hen kon verwacht worden, omdat toch het volk van de Mahomedaansche godsdienst weinig begrip had en van de priesters
niet kon worden gezegd dat zij de anderen vooruit waren.
Sedert een paar jaren heeft men dienaangaande verandering
kunnen waarnemen, want de priesters, waaronder één die reeds
meermalen op Java is geweest, trachten zich zelf meer te ontwikkelen en, bijgestaan door een paar helpers die zij Goeroe's
noemen, leggen zij zich ook meer toe om de jeugd te onderwijzen.
Er zijn twee tempels ; voor iederen tempel is een Imam en
een paar Goeroe's.
De Imam en eenigen zijner vrienden gaan dagelijks naar de
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missigit, doch des Vrijdags wordt dat bidhuis door meerdere
belangstellenden bezocht.
Dat de Imam met der tijd meer invloed zal krijgen is te
voorzien, voor het oogenblik echter is zijn invloed niet grooter
e

dan die van een gewoon Ata Ngaee.
De priesters hebben prauwen, verhuren die, handelen een
weinig, en leven verder van wat zij krijgen bij gelegenheid
van huwelijken en sterfgevallen, begrafenissen en besnijdenis, en
van kleine boeten die zij wel eens wegens godsdienstzaken
vermeenen te mogen opleggen.
Bij het binnenkomen der -baai is het de Hollandsche driekleur, welke u doet zien dat te Endeh een gouvernementsambtenaar of beambte verblijf houdt.
Het is eerst sedert een 8 tal jaren dat daar een posthouder
werd geplaatst, wien men gewoon is den titel van kommandant te geven.
Gevoelde hij er zich in den beginne zeer onaangenaam,
omdat hij veel tegenwerking ondervond en de hoofden zelfs
zoo ver gingen te trachten het bij den posthouder te koop
aanbrengen van eetwaren te beletten, in de hoop dat het ondragelijk verblijf aldaar de Regering zou noopen dien post
weder in te trekken, thans is daar niet meer over te klagen,
het tegendeel is waar, er heeft meer toenadering plaats en de
hoofden schijnen hun belang te willen begrijpen.
Zijn woning is van al de huizen het digst bij het strand.
Vóór zijn huis gezeten heeft men een ruim en bij helder
weder dikwijls een schoon gezicht over de baai, waarvan
ook de Endenezen ruimschoots profiteren, want iederen ochtend
reeds vóór het opgaan der zon komen zij bij groepjes de negorij uitkopen en zich op hunne hurken zettende aan het
strand plaats nemen.
Al spoedig ziet men honderden menschen naast en door
elkaar zitten, tot over een lengte van minstens 20 minuten
gaans.
Te oordeelen naar de wijze waarop zij — zoo mannen als
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vrouwen — in hunne sarongs zijn gedoken, welke hen van boven
den schouder tot op den grond bedekken, zou men veronderstellen dat zij de ochtendlucht wel wat koud vinden.
Dat schrikt hen echter niet af om eenigen tijd de frissche
lucht te blijven inademen, schijnbaar de schoonheid der baai te
bewonderen en in zee te blijven zitten staren, alsof zij van
verre iets te wachten zijn.
De een gaat weg, de ander komt, en tegen 7 uur in den
morgen heeft het grootste gedeelte der bevolking een bezoek
aan het strand gebracht, wat den vreemdeling onwillekeurig
doet denken dat de Endenees niet ongevoelig is voor het
schoone der natuur; weldra echter komen zijne reukzenuwen
hem waarschuwen dat eene andere behoefte dan die aan natuurschoon de bevolking zoo vroeg naar buiten gelokt heeft.
Tan af de posthouders-woning langs het strand naar het
zuiden gaande, komt men langs den berg Eoondja, die gelegen is bij de tuinen, waar de meeste Soembasche slaven
verblijf houden.
Ook daar ziet men nog een aantal klapperboomen, doch
verder zuidwaarts houdt eindelijk de plantengroei op.
Hier komt men aan den Goenoeng Api, aan den voet waarvan het aantal uitgebrande groote steenen den bezoeker doet
zien, hoe vreeselijk de Ieja kan werken.
De Ieja, zooals de Goenoeng Api ook genoemd wordt, is
voortdurend bezig groote kolommen rook omhoog te zenden.
Zijne laatste uitbarsting, welke plaats had op 1 September
1871, was minder hevig dan een paar jaren te voren, toen
een enorm aantal steenen in de negorij werden geslingerd en
de posthouder genoodzaakt was, althans zich nergens veiliger
achtte, dan onder eene omgekeerde prauw een groot gedeelte
van den nacht door te brengen.
Toch was die uitbarsting nog niets bij die, welke de ouden
van dagen zich herinneren, toen de geheele negorij er verschrikkelijk onder heeft geleden, toen de zee kookte en een
groot aantal Endenezen, die in bérohs gezeten aan het visschen
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waren, zijn verdronken, wat naar gissing nu een 40 tal jaren
kan zijn geleden.
De taal der Endenezen heeft die overeenkomst met de andere talen in den Timor-archipel,. dat zij onbeschaafd en arm
is; zij is daarbij niet aangenaam voor het gehoor, doch gemakkelijk aan te leeren.
Ook in een aantal berg-negorijen wordt Endeneesch gesproken, doch de strand-Endenezeii maken aanspraak dat zij fijner
dan de bergvolken spreken.
De namen dier Berg negorijen zijn.
Onékoré.
e

Manoe Ngoh-oh.
Aréréké.
Paudari.
Watoe-rooga.
Woro-waai.
e

Worisambi.
e

Ndatoe-wari.
Watoe-taro.
Dona.
Woro-topo.
Ngaroe-poro.
e

Ndatoe-koh.
Wawa-pahre.
e

Woro-nange.
Woro-ohpoh.
Wawo-pahoh.
Woi'o-kahro.
Kika-djéra.
Worodja.
Kori-bari.
Boomba.
Watoe-sipi.
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Dowa-déké en
Wawoe are.
Ook in de volgende, verderop aan het strand gelegen negorijen, wordt Endeneesch gesproken.
Als:
Baraai.
Noemba.
Piengga-dwawa.
e

Wanga-panda.
Maoe-noa.
Tonggo.
Manoera en eindelijk in de bergnegorij Rohka.
Het volk van Kohka verkoopt dikwijls aan liet strand armbanden van tin vervaardigd, doch staat niet toe dat men hun
negorij bezoekt.
Of het der bevolking bewust is met welk doel men daar
tin komt koopen, en of zij geen vreemdelingen op hun gebied
willen toelaten, om zoo doende het opsporen van tin aan ananderen te beletten? 't is mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk.
Dat in den bodem te Eohka veel tinerts i s , wordt door
de Endenezen voor vrij zeker aangenomen ; doch uit vrees van
vermoord te worden durven zij zich in de negorij aldaar niet
wagen ; dit was dan ook de reden dat niemand mij , zelfs niet
tegen goede betaling, derwaarts wilde vergezellen, zoodat ik,
hoe ongaarne ook, van de reis naar Rohka moest afzien.
Inmiddels is het mij bekend dat prauwen van Endeh, zoo
ook Chinezen van Koepang en personen van andere plaatsen,
daar van tijd tot tijd gaan handeldrijven ; dat wil zeggen zij
komen ten anker te Waai-waroe of te Ai-méré en handelen
aan het strand met het volk uit Mangarai en met die uit
het gebergte, welke laatste eene kleinigheid b.v. een parang of
een paar armbanden van tin vervaardigd, bij die handelaren
te koop aanbrengen.
Die armbanden zijn zwaar, grof, meer dan een hand breed
en worden boven den elleboog gedragen.
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De op het eiland Soeraba wonende Arabier Sjarif Abdul
Rachman is de man die, als hij zou willen, wel zou kunnen
slagen om te Rohka te komen en een onderzoek naar tin in
te stellen, wat hem dan ook door de Regering is opgedragen ;
jammer maar dat op dien man en op wat hij zegt zoo weinig
is staat te maken, wat mij dan ook doet vreezen dat hij, immer
er om heen draaijende, het zoolang mogelijk zal uitstellen,
omdat, zooals hij dat noemt, het zooveel //soesah" is ;—volgens mijn gevoelen is het niet de //soesah", maar wel degelijk
de Rohka-vrees en de Sjarif is niet oprecht genoeg om voor
de waarheid uit te komen en daardoor gelegenheid te geven
dat die maatregelen kunnen worden genomen, welke noodig
zijn.
Ik acht het van groot belang te weten of te Rohka wezenlijk tin is, en zoo ja, of er voldoende is om aan eene ontginning te denken, daarom zal ik deze gewichtige aangelegenheid niet uit het oog verliezen en hoop er later op terug te
komen.
De hiervoren vermelde negorijen worden bestuurd door zoogenaamde op zich zelf staande hoofden.
Die hoofden hebben hun rang verkregen door erfopvolging
van vader op zoon.
Naar gelang zij brutaal zijn en zich sterk gevoelen, kunnen
zij zich handhaven.
De meesten hunner zijn van weinig beteekenis en van geringe afkomst, slechts van zeer enkelen wordt gezegd, zooals
van het hoofd van Dona, dat hij een voornaam persoon (radja)
mag heeten.
Ik heb eenige van deze negorijen bezocht, op weg waarheen
ik meerdere snelvlietende beekjes moest passeren ; de grond is
zeer vruchtbaar, en van den klapperboom wordt bijzonder veel
werk gemaakt.
Sommige negorijen tellen 60 à 70, andere meer huizen.
De meeste hunner leven met elkaar in vijandschap, wat dan
ook wel de reden zal zijn geweest dat ik zelden berg-Ende-
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nezen ontmoette anders dan in troepjes van 6 à 8 man, die
allen van geweren waren voorzien.
Ook Noemba, gelegen aan de westelijke zijde der baai van
Endeh, heb ik bezocht en ik zal van mijn uitstapje daarheen
hier een en ander meêdeelen.
De kortste weg te land is dat men den loop der baai langs
het strand volgt.
De hoofden die mij op dat reisje vergezelden, wilden de
negorij ingaan en een omweg nemen, wat zij ook bij vorige
uitstapjes met mij hadden gedaan ; ditmaal was ik echter daartoe
niet te bewegen, ik wilde het strand volgen en het scheen
dat dit hen min of meer in verlegenheid bragt, althans te
oordeelen naar de vragende wijze waarop zij mij en vervolgens
elkander aankeken.
Al spoedig werd mij de reden daarvan maar al te duidelijk,
want ik behoefde niet ver te rijden of ik was omringd door de
sporen van het ochtendbezoek der bevolking, voor het doel van
welk bezoek ik, zooals boven vermeld, een oogenblik aan
gevoel voor natuurschoon gedacht had.
Naar het westen gaande, nadert men op ongeveer 3/4 uur
gaans de aan het strand gelegen kampong Baraai.
Op ongeveer 10 minuten vóór wij aan die kampong kwamen, zagen wij voor ons uit twee goed gewapende berg-Bndenezen van achter een grooten boom te voorschijn springen
en met snelheid zich landwaarts in verwijderen; aan den voet
van dien boom waren twee kuilen en was het duidelijk dat
zij daarin hadden gezeten om te wachten tot dat iemand uit
Baraai daar zou passeren en hem dan neer te schieten; want,
zooals ik later vernam, waren het twee mannen uit een der
berg-negorijen, die met Baraai in oorlog zijn.
Men vertelde in die kampong dat eenige dagen te voren
een tiental van zulke vijanden des nachts heimelijk Baraai
waren binnengedrongen, zij hadden onder de huizen zich verbergende op goed geluk hunne geweren in de hoogte afgeschoten, in de hoop wel iemand te zullen treffen, en toen de
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vlugt genomen, waardoor dan ook één persoon uit die kampong werd gewond.
Baraai is een groote kampong en staat onder het onmiddelijk gezag van den Eadja van Endeh, wat echter niet weg
neemt dat die kampong, welke met meerdere bergnegorijen
in oorlog is, zichzelf maar moet redden.
Er zijn hier een aantal schapen; overigens valt van die
kampong niets bijzonders meê te deelen.
Op reis naar Noemba kreeg ik den zoon meê van het hoofd
van Baraai.
Wij passeerden de rivier Nanga Ba, komende uit het gebergte
Pamoh en iets verder op in de N W. hoek der baai de rivier
Nanga Kéo, welke afkomstig is uit den berg Kékadjohdoh.
Ik zag hier uitgestrekte en prachtige plekken, overal beplant met klapperboomeii.
Door den hoogen waterstand moesten wij hét strand verlaten
en het land. dieper ingaan, waardoor de reis wel is waar veel
langer duurde, doch daardoor had ik dan ook gelegenheid
te zien dat de bodem zeer vruchtbaar is.
Jammer dat de bevolking daar onder elkaar zoo in vijandschap leeft — waardoor zij het anderen en zichzelf vrij lastig
maakt ; van tijd tot tijd hoorde ik een geweerschot, als teeken
dat men waakzaam was, en tevens voor anderen een waarschuwing om op hun qui vive te zijn.
In de nabijheid van Noemba passeerden wij de uit het gebergte Waroe Djawa komende kleine rivier Eoonga.
Van een der hoogste punten hadden wij een overheerlijk
gezicht, zoowel aan de noordzijde over het land, wat in de
maand Junij er groen en frisch uitzag, als aan den zuidkant
over de baai in zee, en voor ons uit in de laagte op Noemba.
Men had in die negorij ook ons opgemerkt, doch de omstandigheid dat wij allen te paard waren, een aldaar niet gewoon verschijnsel, had het volk uit Noemba naar de wapens
doen grijpen, en toen wij vóór die negorij kwamen, hoorden
wij een zoowel angstig als oorlogzuchtig geschreeuw.
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Gelukkig snelde de gids, door mij uit Baraai meegenomen,
vooruit om hen gerust te stellen ; ik zeg gelukkig, omdat ik
plotseling de ontdekking deed dat door de levende heg om de
kampong twee geweren op mij waren aangelegd.
In deze negorij was alles vol leven, nog altoos hoorde ik
scheeuwen en zag vrouwen en kinderen vlugten, terwijl er
misschien een SOtal mannen waren, die gedeeltelijk van geweren , gedeeltelijk van andere wapens waren voorzien.
e

De tegenwoordigheid van eenige hun bekende Ata Ngaee's
uit Endeh stelde hen echter gerust en Weldra waren de wapens in de huizen geborgen
Noemba is eene groote negorij, ik telde wel is waar niet
meer dan 89 huizen, doch een groot gedeelte der bevolking
was de negorij ontvlugt, en heeft de wijk naar de tuinen genomen, waartoe aanleiding had gegeven het heersenen der
pokken.
Die ziekte, welke daar reeds geruimen tijd aan het woeden
was, heeft veel menschenlevens gekost; ook dienzelfden dag
was weder een man gestorven, doch men hoopte nu spoediger van verlost te worden, want er waren nog slechts 8 lijders.
Het hoofd van Noemba is een man van ± 5 0 jaar oud,
naar wat hij mij vertelde, zou zijn overgrootvader nog een kind
zijn geweest, toen de Portugezen van daar zijn vertrokken.
Nog lang na hun vertrek bleef het volk uit Noemba het
christendom, hoe gebrekkig ook, belijden, doch toen de met
de kerkelijke zaken bekende personen langzamerhand uitstierven en eindelijk de gemeente geheel aan zich zelve was overgelaten, toen werd men onverschillig en gingen velen langzamerhand over tot den Islam, waartoe hun verkeer met de
Endenezen het meest heeft bijgedragen.
Het tegenwoordige hoofd van Noemba was de laatste uit
zijne familie, die nog christen was.
Als jongeling heette hij Njo Jozé, doch hij werd op 14
jarigen leeftijd Mahomedaan door toedoen van een Arabier
Sech Bara en kreeg toen den naam van Oedjéé.
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"Van het tegenwoordige volk te Noemba herinnerde zich
niemand, in die negorij ooit een Europeaan te hebben gezien ;
men zeide verheugd te zijn dat ik hen kwam bezoeken, en
toonde dat door met spoed en op gulle wijze mij klappers,
eijeren, rijst en een kip aan te bieden.
De kip moest buiten de negorij aan het strand worden geslagt, als reden daarvan werd opgegeven dat de pokken dan
spoedig zouden wijken.
Eeeds sedert onheuchelijken tijd staat op een der graven een
groot houten kruis.
Meermalen werd dat kruis door weer en wind omgeslagen,
doch telkens met een soort van eerbied of vrees weder opgerigt
ter plaatse waar het reeds zoo lang heeft gestaan.
In de geheele negorij Noemba is nog één man die christen
heet te zijn, hij is dan ook de eenige die varkensvleesch eet.
Zijn naam is Domingus en hij is de bewaarder van de weinige overblijfselen der K>. K. kerk aldaar.
In het vorige jaar stond er nog een gedeelte van het geraamte
eener kerk, alles was echter zoo vermolmd dat het eindelijk
is ingestort; eenige stukken hout worden nog trouw bewaard.
Domingus verstaat nog enkele Portugesche woorden.
Hij bracht mij naar een klein huisje en toonde mij eenige
beeldjes, welke in een kist door hem worden bewaard.
Het Maria-beeld is van hout, doch het beeld van Christus
aan het kruis en nog vier andere beeldjes van ivoor.
Alles was vuil en zwart en de kist vol kakkerlakken.
Toen ik Domingus daarop wees, werd de man zeer verlegen ; hij
ontblootte zijn hoofd en stotterde woorden tot verontschuldiging.
Toen ik hem vertelde dat het beter was dat hij mij die
beelden meegaf, om ze aan een der E. K. geestelijken te
zenden, omdat ik zeide te vermeen en dat na het overlijden
van Domingus er veel slechter op gepast zou worden, kreeg de
man tranen in de oogen en verzocht mij dat toch niet te doen,
want dat allen in de negorij er zich tegen zouden verzetten.
Het laatste wil ik dan ook wel aannemen, want weet men
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te Noemba niets meer van het christendom, even weinig is
men er op de hoogte van den Islam en velen hunner zouden
zich verbeelden dat het wegdoen der heilige beelden ongeluk
in de negorij zou aanbrengen.
Domingus vertelde mij nog dat hij gewoon is eens per jaar
een waskaars te branden, den dag waarop dat geschiedt noemde hij //Pasko."
Toen ik Noemba wilde verlaten, vroeg men naar mijn naam,
en toen werd tot herinnering aan mijn bezoek aldaar, met de
punt van een mes op een stuk lontarblad (het gewoon schrijfpapier aldaar) geschreven :
//De heer Koos van Soemba is bij ons geweest en heeft bij
ons gegeten."
Dat papier werd in het midden van het huis van Jozé aan
een der pilaren zoo hoog mogelijk bevestigd.
Des avonds om 9 uur was ik te Endeh terug; wij hadden
zoo wel heen als terug goed aangereden, en ik schat den afgelegden weg naar Noemba en terug op 24 paal.
Den dag daaropvolgende werd mij per sampan van Noemba
een groot schaap gebracht, dat schaap zeide men had ik den
vorigen dag te Noemba moeten eten, doch de schapen waren
toen in de tuinen en daarom verzocht men mij het nu te willen aannemen.
Alhoewel de strand-Endenezen, even als de bergvolken tot
Endeh behoorende, zich door ruilhandel in het bezit stellen
van dat wat zij gaarne willen hebben, zoo is men daar toch
vrij goed bekend met de waarde van het geld.
Goud vooral ziet men daar gaarne, en niet zelden ontmoet
men bergbewoners die, iets te koop aanbrengende, betaling in
goud, hoe weinig dan ook, verlangen, tot het afwegen waarvan
zij expresselijk schaal en gewicht bij zich dragen.
Naar wat ik dan ook zoo dikwerf heb hooren beweren,
moet vooral bij de bergvolken veel goud zijn; en niet alleen
het van de strand-Endenezen afkomstige vervalschte, maar
ook zeer zuiver goud.
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Meermalen zag ik mannen (berg-Endenezen) met groote
gaten in de ooren, in ieder waarvan drie memoelies (gouden
oorhangers) waren bevestigd, iedere memoelie een gewicht hebbende vàn drie à vier Î6 sterling.
Het uiterlijk voorkomen en de gelaatstrekken van de bergEndenezen over het algemeen bevallen ons beter dan van die
aan het strand.
Zij hebben niet zoo dat domme en toch schurkachtige in
hun gezicht; ook zijn ze wat hun gestalte aangaat over het
algemeen sterker.
Ofschoon ook- Endeh zijn deel heeft gehad van de pokken,
welke in den Timor-archipel zoo sterk hebben geheerscht, is
het klimaat aldaar als vrij gezond aan te merken; men beweert dat het sterfte-getal door dat der geboorten verre wordt
overtroffen, wat ik ook genegen ben te gelooven, want Endeh
komt mij voor vrij volkrijk te zijn.
De Endenezen drinken gaarne arak en nog liever brandij,
doch zijn er niet aan verslaafd.
Bij de hoofden vindt men het gebruik van opium, wat zij
van de Boeginezen hebben overgenomen, gelijk ook het dobbelspel, en dat laatste is een kwaad waaraan een groot deel
der verdere strand-bevolking, als de gelegenheid zich aanbiedt,
gaarne toegeeft.
Komt een Endenees bij zijn meerdere, dan neemt hij eene
onderdanige houding aan; vermoedelijk hebben zij vroeger van
anderen afgezien het kruisvormig op de borst leggen der
handen, en mi doet de Endenees iets wat daarop moet gelijken : hij legt n. 1. de armen over elkaar, en brengt de regterhand onder den linker schouder en de linkerhand onder den
regter schouder, welke positie, hetzij staande of zittende, hij
zoolang blijft bewaren als hij denkt door zijn meerdere te
zullen worden toegesproken.
Nationale spelen hebben de Endenezen aan het strand niet;
wel de berg-Endenezen, waarvan ik mij een en ander heb
laten vertellen, doch vermits ik geene gelegenheid had ze
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persoonlijk bij te wonen, waag ik het niet er iets van meê te
deelen.
"Vieren de strand-Endenezen feest, dan worden de bevriende
bergvolken uitgenoodigd die feesten bij te wonen en ze niet
hunne spelen en dansen op te luisteren, zoo ook de Soembasche
slaven', die dan hunne volkspelen ten beste geven, waarvan
men op Endeh zeer veel houdt.
De Endenesche vrouwen houden veel van zingen en men
vindt er verscheidene die uitmunten in het maken van pantoens.
Van geboorten, besnijdenis, sterfgevallen en begrafenis valt
niets bijzonders meê te deelen; eten en elkaar te eten geven is het voornaamste, en in het bijeenbrengen van het
daartoe nood ige is de een den ander zoo veel mogelijk behulpzaam.
Huwelijken tusschen neef en nicht komen onder de voorname Endenezen veel voor — n. 1. de zoon of dochter van een
man met de dochter of zoon zijner eigene zuster ; kinderen van
twee broeders of van twee zusters mogen niet met elkander
trouwen.
e

Een Ata Ngaee vraagt voor zijn nog zeer jongen zoon de pas
geboren dochter zijner zuster; is dat verzoek gunstig beantwoord, dan moet het huwelijk later ook volgen.
Gaat het door toedoen van een der partijen niet door, dan
geeft het tusschen die twee familien eene vijandschap, welke
niet ligt wordt bijgelegd.
Het huwelijk wordt voorafgegaan door feesten, bestaande in
eten en drinken, slaan op de rabana, zingen, kaartspelen en
nationale dansen, het laatste door de Soembasche slaven en
Berg-Endenezen.
Voor het eten wordt gezorgd door de ouders der bruid, die
daarbij worden geholpen door de geheele kampong, waarin de
bruid hare woonplaats heeft.
Een gehuwd paar (een priok geheeten) moet te zamen een
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zak rijst leveren. Ook is dit verplichtend voor een weduwnaar. Eene weduwe en zij die nog niet zijn gehuwd, zijn daarvan vrij. Vrienden en goede kennissen brengen geschenken aan.
Verder wordt door iedereen, die het feest wil bijwonen, een
geschenk in geld aangeboden.
Al is het ook een slaaf, hij zal het huis niet binnen gaan
zonder, zij het slechts één gulden, als geschenk aan te bieden.
De huwelijksgift of bruidschat heet isie hawie en mag voor
hem die zijn zoon wil laten trouwen, wezenlijk bezwarend
heeten, niet alleen omdat hij den vader der bruid bij het
trouwen overeenkomstig zijnen stand moet betalen, maar ook
omdat hij in zekeren zin immer diens schuldenaar blijft, want
bij iedere gelegenheid dat zijne hulp wordt ingeroepen, is hij
verplicht den schoonvader van zijnen zoon met geld en goed
bij te staan.
In hoever daarvan wel eens misbruik wordt gemaakt, en of
van de andere zijde aan die verplichting immer wordt voldaan,
is een andere zank ; waar is het evenwel dat het verleenen deigevraagde hulp verplichtend is, en dat hij , die meer dan één
zoon heeft uitgehuwelijkt en met de andere vaders wel wil
blijven, dikwijls niet weinig onder den druk zit; desniettegenstaande heeft de Endenees, even als de Chinees, liever
zoons dan dochters.
De kampong waarin de vader van den bruidegom woont,
moet in het betalen der isie hawie helpen, door het leveren
van een grooten olifantstand, soms een vadem lang en een
zwaarte hebbende van 60 tot 80 katties ; een katti heeft een
waarde van / 5,—. Tot het bijeenbrengen der benoodigde som
draagt ieder naar zijn vermogen een kleinigheid bij en alsdan
gaat men er toe over dien tand bij een der Makassaren of in
het gebergte te koopen (onder de bergvolken van Endeh zijn
er velen die rijk zijn aan ivoor).
Bij het trouwen wordt de isie hawie, voor een voornaam
persoon bestaande in eenige olifantstanden, goudwerken, kleederen en geld, te zamen geschat op / 1000 à / 1200,
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te gelijk met den bruidegom naar het huis der bruid gebracht.
Al de leden der familie en vrienden volgen.
Bij aankomst aldaar is het de priester die het huwelijk sluit,
na afloop waarvan de jongetrouwden in ontvangst worden genomen door eene wacht van 8 vrouwen. De oudste van deze
heeft het gezag over de wacht.
Nadat de jonggetrouwden hebben plaats genomen, de vrouw
links van haren man, worden hunne pinken der regterhand
door de oude vrouw (hoofd der wacht) in elkaar gelegd, als
bewijs dat man en vrouw alsnu aan elkander zijn geketend.
Na gedurende een uur aldus te hebben gezeten, wordt de
keten los gemaakt.
Nu wordt het eten voor al de gasten aangebracht, voor de
twee nieuw getrouwden te zamen één bord rijst, één bord
vleesch, enz.
De hiervoren vermelde vrouwelijke kommandante brengt de
hand des bruidegoms bij het bord, laat hem een weinig rijst
tusschen de vingers nemen en in den mond zijner vrouw
stoppen ; daarna doet de jonge vrouw, op gelijke wijze geholpen , het zelfde voor haren man ; ook sirih en pinang steken
zij elkander op dezelfde wijze in den mond.
Die ceremonie heeft slechts éénmaal plaats en verder kan
ieder zich zelf voeden, doch zij blijven te zamen van één bord
eten, gedurende den tijd dat zij ten toon zijn gesteld, en dat
zijn vier achtereenvolgende dagen en nachten, gedurende welken tijd die plaats niet door beiden tegelijk mag worden verlaten, gaat één hunner een oogenblik naar buiten, dan moet
de andere binnen blijven.
Des nachts slapen ze naast elkaar, in gezelschap der wacht
van 8 vrouwen, van welke immer twee waken dat de nieuwgetrouwden elkaar niet te dicht naderen, zelfs niet eens
kussen.
Is de vierde nacht om, dan volgt het baden, wat nog
vooraf wordt gegaan door een pretje, daarin bestaande dat
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elkeen zijn best doet het nieuwe paar te werpen met modder
en al wat maar vuil is ; er is echter zooveel water aangebracht
en twee oude vrouwen doen zóó haar best hun dat water op
hoofd en ligchaam te gieten en hen te wrijven, dat zij spoedig
schoon zijn en in staat om naar hartelust elkaar te kussen, of
liever elkaar te beruiken : en daarmede zijn de feestelijkheden afgeloopen.
Dat de bergbewoners vroeger zich zeer veel moesten laten
welgevallen van de Endenezen, ja dat zij door deze werden
onderdrukt, lag daaraan dat de laatsten zich door hunne
vuurwapens zooveel sterker gevoelden.
Nu echter de meeste bergbewoners in het bezit zijn van
geweren, is ook de gulden tijd voor de Endenezen voorbij;
de kansen zijn nu gelijk en bij een gelijk getal in het voordeel van het bergvolk, want ik geloof dat de Berg-Endenees
in persoonlijken moed voor dien aan het strand niet behoeft
onder te doen.
Kan men overigens hun moed beoordeelen naar de wijze
waarop de Endenezen bij onderlinge twisten gewoon zijn elkaar
te beoorlogen, dan zij hier gezegd dat het de bergbewoners
zijn, die daartoe worden gehuurd, en ik wil trachten zulk een
oorlog hier te schetsen.
Het hoofd van kampong A, in oorlog zijnde met kampong B , huurt een honderdtal mannen uit een der bergnegorijen tegen betaling aan ieder van een geweer, een parang
een sarong en een hoofddoek.
Die soldaten houden verblijf en worden gevoed in de kampong van A; ieder huis krijgt een paar man ingekwartierd.
De kampong wordt rondom nog meer gesloten dan zij reeds
was en de ingangen dicht gemaakt.
Men waakt nu tegen de aanvallen van B, die juist hetzelfde
heeft gedaan als A.
De Endenezen nu laten zich hooren : kanon en geweerschoten,
zij het dan ook met los kruid, worden af en toe gedurende den
geheelen dag door gelost ; ook van tijd tot tijd 's nachts, om
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de anderen te waarschuwen : '/kom niet hier, want ik ben
wakker."
Zij verlaten de kampong niet en houden zich min of meer
schuil, zonder te veel aan de eer te kort te doen.
Het is dag; de door A gehuurde bergsoldaten worden er
eens op uitgezonden om te zien of ze niet een paar kogels
aan B kunnen kwijtraken of huizen aldaar in brand steken.
B ziet hen aankomen, maar vechten in zijn kampong, zóó
dicht bij hem, neen! dat is gevaarlijk; hij jaagt daarom zijne
soldaten naar buiten en den vijand te gemoet.
Gierende en van verre op elkaar schietende naderen de benden
elkaar, maar weldra gaat een der partijen of die welke het
eerst heeft geschoten op de vlugt, want er is geen tijd meer
om andermaal te laden.
Zij komen behouden aan den goed bewaakten ingang der
kampong terug, en ook de anderen, hunne geweren afgeschoten hebbende, achten het nu maar geraden in B van de vermoeienissen uit te rusten en zich met eten te versterken tegen
een volgenden veldtocht.
Die schermutselingen herhalen zich, van tijd tot tijd
tracht men des nachts de vijandelijke kampong in brand te
steken, doch men is daar waakzaam en de aanvallers worden
verjaagd.
Eindelijk wordt door al dat schieten een bergman in dienst
van A doodelijk getroffen en nu komen de weeën.
A moet nu aan den vader of de moeder van den verslagene
betalen :
1
j1 thail goud voor de aijer mata,
*L id
id voor de aijer soesoe,
1
j1 id
id voor de ingewanden ;
daarna komen nog de broeders en andere familieleden, die
ook wat willen hebben voor de ooren enz :
Doch dit is nog geen betaling voor het verlies van dien
man; neen, daarover begint men nu eerst te spreken; men
wordt het echter weldra eens, want A betaalt ter vervanging
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van den overledene een slaaf, l 1 /, thail goud, een gong en
een geweer, en hiermede is deze zaak afgeloopen; wat een
geluk voor A , dat hij maar één doode heeft.
Maar de rampen houden voor hem nog niet op, want men
heeft hem bericht dat B nog niemand heeft verloren en van
af dat oogenblik houdt hij op zich te wasschen, te baden,
zijn baard te scheren, zijn haar te kammen, hij mag niet
liggende slapen, moet dat zittende doen en daarbij een kléwang
met de punt omhoog gedurende den geheelen nacht in de
hand houden, en die treurtoestand blijft zóó lang aanhouden
tot dat men voor vast en zeker heeft vernomen, dat ook van
de tegenpartij één of meer menschen zijn gedood , — de schande
voor A houdt dan op en hij behoeft niet meer te treuren.
Heb ik daareven verteld wat A moest betalen voor een
gesneuvelde, ook B moet voor dienzelfden man betalen en wel
aan hem die aanspraak maakt hem te hebben gedood; daar
er echter meer zijn die er aanspraak op maken, waardoor zelfs
onderlinge vechtpartijen ontstaan en men onmogelijk kan weten
wiens kogel heeft getroffen, want er zijn misschien 20 en meer
schoten te gelijk gevallen, moet de kippedarm maar beslissen,
wie eigenlijk de man is.
Men slacht eene kip, onderzoekt de darmen en de persoon
wordt aangewezen die betaling krijgt of wel de aanwijzing
spreekt ten gunste van twee of drie personen te gelijk ; de
anderen maken nu geen aanspraak meer en gaan achteruit.
Hoe nu te beslissen tusschen de overblijvenden? Ook
daar weet men iets op: voor ieder hunner wordt een groote
passo vol met water aangebracht, op een gegeven oogenblik
steekt ieder zijn hoofd tot aan den nek toe in het water, en
hij die het langst er in blijft heeft gelijk, en krijgt Si1/, thail
goud en andere goederen, omdat hij den vijand zoo mooi
heeft weten te treffen.
Zulk een oorlog houdt eerst op, als eene der partijen de vlugt
neemt of zich voor overwonnen verklaart, in welk geval voor
iederen gehuurden bergsoldaat één thail goud aan de tegen-
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partij moet worden betaald : of wel — wat veelal gebeurt — de
Radja komt tusschen beide, plant de vredevlag en laat de
zaak door praters bijleggen.
Ofschoon een thail goud aldaar hoofdzakelijk uit zilver bestaat , — van één ffi sterling maken ze i à 5 thail goud —
zoo is zulk een oorlog toch nog kostbaar genoeg en zitten ze
niet zelden jaren daarna nog onder den druk er van.
De haat, nijd, en oneenigheden tusschen de Endenezen
onderling en tusschen deze er de bergbewoners is de hoofdoorzaak, dat op Endeh niet zooveel welvaart heerscht, als anders
wel het geval zou zijn, onder dat zoo zeer handeldrijvend en
geldzoekend volk.
Doch ook de volken uit de verschillende bergnegorijen zijn
geene engelen onder elkaar.
Ook zij leven voortdurend in vijandschap en voeren oorlog,
waartoe de strijd om den grond niet zelden aanleiding geeft.
De toestand van het grondbezit en het regt van eigendom
op den grond is daar dan ook geheel anders dan op Soemba,
waar iedere vreemdeling zich in het bezit kan stellen van grond,
zonder veel kans te hebben, bemoeijelijkt te worden.
Op Endeh zijn de grenscheidingen vrij nauwkeurig bepaald,
dat wil zeggen, ieder wil met juistheid weten wat van hem
is en daar gaat hij niet af ; hij vecht zich liever arm, dan dat
hij het zich laat afnemen.
De Endenezen hebben een eigen letterschrift en maken dienaangaande eene gunstige uitzondering op de andere volken in
dezen archipel, die zich op zulk een teeken van wetenschap
niet kunnen beroemen.
Dat letterschrift heeft karakters, die even als onze letters van
de linker naar de regter zijde worden geschreven ; een en ander
is zoo gemakkelijk aan te leeren, dat hij, die éénmaal de
namen der letters goed weet, ook lezen en schrijven kan.
Zoo niet het meerendeel der Endenezen, dan toch een groot
aantal hunner kunnen dat dan ook, vooral de vrouwen, die over
het algemeen er nog meer in bedreven zijn dan de mannen.
XXIV
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van den overledene een slaaf, l'/j thail goud, een gong en
een geweer, en hiermede is deze zaak afgeloopen ; wat een
geluk voor A , dat hij maar één doode heeft.
Maar de rampen houden voor hem nog niet op, want men
heeft hem bericht dat B nog niemand heeft verloren en van
af dat oogenblik houdt hij op zich te wasschen, te baden,
zijn baard te scheren, zijn haar te kammen, hij mag niet
liggende slapen, moet dat zittende doen en daarbij een kléwang
met de punt omhoog gedurende den geheelen nacht in de
hand houden, en die treurtoestand blijft zóó lang aanhouden
tot dat men voor vast en zeker heeft vernomen , dat ook van
de tegenpartij één of meer menschen zijn gedood , — de schande
voor A houdt dan op en hij behoeft niet meer te treuren.
Heb ik daareven verteld wat A moest betalen voor een
gesneuvelde, ook B moet voor dienzelfden man betalen en wel
aan hem die aanspraak maakt hem te hebben gedood; daar
er echter meer zijn die er aanspraak op maken, waardoor zelfs
onderlinge vechtpartijen ontstaan en men onmogelijk kan weten
wiens kogel heeft getroffen, want er zijn misschien 20 en meer
schoten te gelijk gevallen, moet de kippedarm maar beslissen,
wie eigenlijk de man is.
Men slacht eene kip, onderzoekt de darmen en de persoon
wordt aangewezen die betaling krijgt of wel de aanwijzing
spreekt ten gunste van twee of drie personen te gelijk; de
anderen maken nu geen aanspraak meer en gaan achteruit.
Hoe nu te beslissen tusschen de overblijvenden? Ook
daar weet men iets op : voor ieder hunner wordt een groote
passo vol met water aangebracht, op een gegeven oogenblik
steekt ieder zijn hoofd tot aan den nek toe in het water, en
hij die het langst er in blijft heeft gelijk, en krijgt 2*/2 thai}
goud en andere goederen, omdat hij den vijand zoo mooi
heeft weten te treffen.
Zulk een oorlog houdt eerst op, als eene der partijen de vlugt
neemt of zich voor overwonnen verklaart, in welk geval voor
iederen gehuurden bergsoldaat één thail goud aan de tegen-

529
partij moet worden betaald : of wel — wat veelal gebeurt — de
ßadja komt tusschen beide, plant de vredevlag en laat de
zaak door praters bijleggen.
Ofschoon een thail goud aldaar hoofdzakelijk uit zilver bestaat , — van één ffi sterling maken ze 4< à 5 thail goud —
zoo is zulk een oorlog toch nog kostbaar genoeg en zitten ze
niet zelden jaren daarna nog onder den druk er van.
De haat, nijd, en oneenigheden tusschen de Endenezen
onderling en tusschen deze er de bergbewoners is de hoofdoorzaak, dat op Endeh niet zooveel welvaart heerscht, als anders
wel het geval zou zijn, onder dat zoo zeer handeldrijvend en
geldzoekend volk.
Doch ook de volken uit de verschillende bergnegorijen zijn
geene engelen onder elkaar.
Ook zij leven voortdurend in vijandschap en voeren oorlog,
waartoe de strijd om den grond niet zelden aanleiding geeft.
De toestand van het grondbezit en het regt van eigendom
op den grond is daar dan ook geheel anders dan op Soemba,
waar iedere vreemdeling zich in het bezit kan stellen van grond,
zonder veel kans te hebben, bemoeijelijkt te worden.
Op Endeh zijn de grenscheidingen vrij nauwkeurig bepaald,
dat wil zeggen, ieder wil met juistheid weten wat van hem
is en daar gaat hij niet af; hij vecht zich liever arm, dan dat
hij het zich laat afnemen.
De Endenezen hebben een eigen letterschrift en maken dienaangaande eene gunstige uitzondering op de andere volken in
dezen archipel, die zich op zulk een teeken van wetenschap
niet kunnen beroemen.
Dat letterschrift heeft karakters , die even als onze letters van
de linker naar de regter zijde worden geschreven ; een en ander
is zoo gemakkelijk aan te leeren, dat hij, die éénmaal de
namen der letters goed weet, ook lezen en schrijven kan.
Zoo niet het meerendeel der Endenezen, dan toch een groot
aantal hunner kunnen dat dan ook, vooral de vrouwen, die over
het algemeen er nog meer in bedreven zijn dan de mannen.
XXIV
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Vreemd echter is liet dat niemand met de behoorlijke volgorde der letters bekend is ; als zij ze opnoemen begint de een
met ha, een ander met a, weder een ander m e t / « , en noemt
die letters op, die hem in het hoofd komen.
Dat iedere letter, wat de volgorde betreft, hare plaats heeft
even als in het Maleisch en andere talen, waarop ik hen meermalen heb gewezen, daarvan zagen zij de noodzakelijkheid
eerst in, nadat ik hun had bewezen, dat onder een twaalftal
personen niet één was, die alle letters kon opnoemen, zonder
er eenige te vergeten.
De letters zijn meer scherp of hoekig dan rond, wat misschien is toe te schrijven aan de omstandigheid dat het lontarblad
als papier en een puntig houtje of wel de punt van een mes
als pen dient.
In het eerste vak der bijgevoegde tabel (*) wordt een overzicht dezer letterteekens gegeven ; zij drukken elk eene geheele
lettergreep uit en hebben in hunnen grondvorm de a als vokaal.
De verdere vokalen zijn ee, -o, ie en oe, en worden uitgedrukt
door aan den grondvorm een haak links, een haak rechts, een
stip boven, of een stip onder toe te voegen, ten gevolge waarvan de a verdwijnt en door een der genoemde klinkers wordt
vervangen. De wijze waarop deze teekens worden gebruikt, is
in het tweede vak der tabel door voorbeelden toegelicht.
Een Endenees die een ander wil leeren lezen en schrijven,
begint met bij iedere letter alle vier de teekens te plaatsen,
wijst elk teeken met den vinger aan : eerst het linker ee, dan
het regter o, vervolgens het bovenste ie, en eindelijk het onderste oe, en zingt daarbij het volgende stukje, wat immer
tot slot de drie klanken a, ie, oe heeft.

(*) In liet handschrift waren de letters en hunne verbindingen in den tekst
opgenomen, maar om technische redenen is het noodzakelijk geweest ze in eene
afzonderlijke tahel te vereenigen. De vormen zijn genomen naar het later te
vermelden lontarblad, terwijl voor transcriptie en toelichting het handschrift ge-
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a raboekoe
a rohloh
a raté
a rawa
a!
ie!
ba
ba
ba
ba

raboekoe
rohloh
raté
rawa
ba ! bie

ee.
0.

ie.
oe.
oe!
bee.
bo.
bie.
boe.
boe!

bah raboekoe beeh.
bah rohloh
boh.
bah raté
bieh.
bah rawa
boeh.
bah ! bieh ! boeh !
e

e

mha raboekoe

mbee.

c

c

mba rohloh

mbo.

mba raté

mbie.

«

e

mba rawa
e

e

mboe.
e

mba ! mbie ! mboe !
En zoo gaat het verder met al de letters.
Uit het vorenstaande heeft men dus kunnen zien, hoe een
voudig dat schrift is, doch de Endenees weet niet hoe te
handelen met woorden die eindigen met een medeklinker, en
daardoor is zijn schrift onvolledig.
Voor toewan schrijft hij toewa of toewana.
'/ Sidin
n
n sidi of sidina.
'/ Abdoel //
a Abadoe of Abadoela.
// poekoel »
» poekoe of poekoela.
a datang
»
» data of datanga.
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Ik heb de lieden te Endeh en ook Sjarif en zijne Endenesche
omgeving te Soemba aangeraden, onder die letter, welke als
uitgang of slot moet dienen, een kringetje te plaatsen (bikin
mati) en dan die letter uit te spreken zonder de eindvokaal
te laten hooren. Of men dit echter zal navolgen, weet ik niet.
Tk zal hierachter een woordenlijst en eenige zamenspraken
laten volgen en daarmede mijne mededeelingen over de taal
besluiten.
Dat de bodem op Endeh vruchtbaar is, heb ik reeds gezegd.
In het gebergte, ter hoogte van 1000 of meer voet, zou
ik gaarne zien dat men tot het aanplanten van koffieboomen
overging en dat zal men wel doen, als de posthouder zich
moeite geeft en het volk begrijpelijk maakt wat de koffie
waard is.
Wenschelijk zou het zijn, hen daartoe in de gelegenheid
te stellen door het zenden van goede zaad-koffie; ook zou ik
gaarne zien dat als geschenk aan den Radja van Endeh werden toegezonden een dekhengst en tien merriépaarden van
Soemba, met bepaling dat gedurende de eerste tien jaren geen
paarden daarvan mogen worden verkocht en die paarden immer
het eigendom blijven van hem, die als Radja over Endeh regeert.
De groote vlakte van Endeh heeft uitmuntende weidegronden
en is dus voor paardenfokkerij zeer geschikt.
Ik geloof dat zulk een geschenk, ter waarde v a n / 500,
door de Radjas en het volk met dankbaarheid zou worden ontvangen.
Na afloop van eene met de Hoofden gehouden vergadering,
hoorde ik een pantoen zingen door de Endenesche vrouw Kadjaläni. Op mijn verzoek werd die pantoen op lontarblad
met de punt van een mes geschreven en de letters vervolgens
w a r t gemaakt. (Het lontarblad en een mes zijn de gewone
schrijfgereedschappen te Endeh).
Een facsimile van die pantoen wordt gegeven in het derde
vak der tabel, terwijl het volgende daarvan eene transcriptie is :
Toeah wioh maih taoeh mohroh ngasi.
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Sohdoh ata ngaée Radja na taoeh ndéna tanah.
e

e

Nohtoh tanah ndenah mara maée ngéra.
Eaih waroe ahroh ohroh djidjoh djadjoh.
e

e

o

Marah koepaniah ngesoe pienda-pienda.
e

Pienda pawée maée saih sarge.
^

e

Takoe kita ata Élmdé ohroh mara reh
"Volgens algemeen gevoelen, wordt die pant oen in het Endeneesch schoon geheeten, doch men is niet in staat dezelve
in een andere taal terug te geven, zonder er veel van verloren
te doen gaan.
De met de Endenesche taal goed bekende Arabier Sjarif
Abdul Backman en zijn zoon Oemar, welke laatste te Endeh is
geboren, hebben de volgende vertaling er van geleverd:
Toewan S^emba soeda datang, atoerannja betoel, bitjara
bagoes sama Radja-radja sopaija tanah djadi baik ; kaloe kita
orang sekarang tocroet itoe pengadjaran nanti negri kita jang
sekarang ada miskin, tiada boleh dapat tjelaka ; sekarang kita
orang jang soeda ada dibawah parentahnja kompanie pikir baikbaik, sopaija orang-orang tiada djadi trebang.
Soemba, October 1872.

WOOEDENLIJST EN Z A M E N S P M K E N
IN HET

HOLLAOSCH EI EOEOESCH.

In de Endenescne taal valt de klemtoon op de
voorlaatste lettergreep.

aan
aanbidden
aandeel
aandoen (een plaats)
aanduiden
aangenaam
aangezicht
aanhalen (streelen)
aankijken

sena
basa doa
bagi
toeri
sëpoe
déie até
nia
hohsoh
tohroh

aanklagen
aannemen
aanraken
aanranden
aansteken
aanstonds
aanzienlijk (veel)
aanzienlijk (persoon)
aap
aard (karakter)

bana nia ata ngaee
simoli
téh
déo
daki ira '
serama
wohsoh
ata méré
róa
até
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aard (wijze, manier)
aardappel
aardbeving
aarde

roepa
owi
apoe wéo
tanah

acht
achter
achterhalen
achterlast
achtermiddag

romboetoe
ronggo
dekó
toekaroh
rerararé

achttien
adelijk

semboeroe asa romboetoe
biedja

adem
ader
afbreken
afgezant

ngaie
oera
saéé
koeni

afgunst
afraden
afstammen
alledagen
alleen
alles
als
altijd

memboe
roeti
rohé rohé
neee rëra rëra
saiemoe, mésa
mbëdjah
wangi
kéré héboh, méma paâ

ambachtsman
ananas
ander
anker
ankeren
antwoord
arbeid
arm
arm (de)

ata ngasoe
anana
pésah
watoe rad j oh
tiwa
taroe
ohroh këma
miski
rima

e

e

e

e
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armband
asch

gëra
awoe

avond
azijn

koh mbé
niroe.

baai (inham)
baard
baden

rëkoh
koemi
rioh

bakken

rergoh, renda,

balk
bamboes
banneling
baren (kinderen)
bast
bed (slaapplaats)
bederven
bedoelen
bedriegen
beek
beenderen
beenen
begieten
begin
begraafplaats
begraven

ngora
aoe, pèri
ata poké imbé
dacli ana
oeie kadjoe
oliroli éroe
réee
ngéré na
kéo kau
nanga diki
tolikoli
ah ie
rékah
róee róee
ree raté
tané

begrijpen
beitel
bekommerd

mbuoh
taka
até soesah

bekomst

mboh-oh

bekwaam
belasting
beleedigen
beletten

ata mbéoh
béa
taoe méa
roeti

e

e
e

e

e

e
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beloonen
beloven
beminnen
beneden

baja
papa djadji
nara deeie
réwana

benijden
beproeven
bereiden
berg
bericht
berouw
beschaamd
beschadigd

memboe
rapa
nana moroh
kéri
oe
more
méa
réee

beschonken
beschuldigd
besmettelijk
bespotten
betalen
bétel
beter
bevel
beven
bevolking
bewaken
bewaren
bewegen
bezem
bezitten (hebben)
bezweren
bidden
bieden
bij
bij (honig)
bijaldien
bijeen

mboe
pee tènie
daki
taoe méa
baja
méngi
pahwee risi
parétah
bidi
ata raoné noea
djaga
moeie
mékoh
ngoni
ratoe
poré, djadji
rina doa
tawa
sèna
éro
wangi
bo

e

e
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bijl

taka

bijna

wè ee

bijslapen

papa dee ie

bijstaan

toeloe

bijten

kiki

billen

rolidéh

binden

riké

binnen

réonee

bitter

baie

blaar

boeri

blauw

mëta

blad

woenoe

blaften

poroe

blazen
blijk

roepi
t an <}a

blijven

marrah

bliksem

kira

blind
bloed

gibé

ra

bloedverwant

sadji

bloedzuiger

maté

bloei (welvaart)

boree

bloem

woonga

blusschen

tau mata api, pèra

boete

bahtoe

bok

roongo moesa

bont (gevlekt)

kérah

boom

poe oe

boonen

mboe ee

boos

até tanggoh

boot

sapa

bord

bah

borgen

sahpoe

borst

soesoe
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bos
boscli
boven
braken
brand
breed
breken
brengen
brief
broeder
broek
bron
broodboom

oedjoe
oné bennee
rétawawo
moeta
moeee
méré
bia
mèndi
soerah
arie kaee ata aki
seraké
oeroe ai
poe oe karara

buffel
buigen
buik

kaornba
djoekoe
toeka

buisje
buiten
bundel

ramboe
réronggoh
katoe.

citroen

ngaroe tèroh.

daar
daarom
dag (de)
dagelijks
dak
dal (vallei)
dalen
dan
dansen

ohroh kèmah
rèraré, sèna
ngéréna
rèrah
nèrara
até
rohwoh
waoe
waoemoeri
tódja

dapper
darm

mbani
toekah

e

e

e
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dat
dauw
dekten
delven
dempen
denken
dertien

noré
apoe
toetoe
kohwee
botie
piki
semboeroe asa tarroe

dertig
deur
deze
dezelfde
die
dief
diep
dik
dikwijls
dit
djagong
dobbelen
doch (maar)
dochter
doctor
doek
doel (plan)
doen
dolk

mboeroe tarroe
péré
nah
kahrina
noré
ata naka
rèma
kapah
rètab
nah
oroh djawa
éngé dohboh
ngaie, kahri ngéré na
ana ata fai
ata mari
kasa
nara
kàmma
soeudoe

e

e

e

dom

bodo, mbéembo

donderen
donker
dood
doof
doom
dor
dorp

tègoe ndèroe, béroh
mirah
mata
*
doka
kahroh
toeoe
kapoh

e
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dorst
draad
draaijen
dragen
drek
drie
drinken
droevig

moah
réroe
poré
waangga
taie
tarroe
minoe
soesah

dronken
droog
droomen

mboe
toeoe
nipi

e

c

droppel
druipen (lekken)
drukken
duidelijk
duif
duim
duivel
duizelig
duizend
duizendpoot
dun

ndetti
mohsoh
tinni
dègah
kohroh
kanga ïnéré
séta
rigi
. sariwoe
nipa koewa
nipi
e

durven
duur
dwaas
dwingen
eb
echtgenoot (man)
echtgenoot (vrouw)
eed
eelt
een
eend

mbani
wèrie
. biengoe
n'oka.
matti maai
ata ahki
ata fai
djadji, póre
koemba
Sä

3iSä

kapi
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eenmaal
eenvoudig
eenzaam
eerst
eeuwig1

sendaka
nóa
ie
moeroe
méma paa, kéré héboh

effen
ei
eigenaar
eiland

ndéna, ndàttoe
tëroh
koh oh kalnï
noesa

einde
eindigen
elf
elleboog
en
erkennen

mbedja
doe oe
semboeroe saasa
sikoe
na
solid oh moro

erwten
eten
etter
europeaan
eveneens

mboko mboko
kaa
nana
ata bara
sama weeee, sama morga

e

e

c

e

fakkel
familie
feest
fijn
flikkeren
fluisteren
foei
fokken
foppen
forsch
fort
fraai

e

soa
ari kaéé
rgomah
ahloe
' kirah
ngaoe
heh
piara
sohdoh réwo
tèngoh
kottah
sahré
c

frisch

ondah, nàhgi
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gaan

mbana

gaar
gaarne
gapen
garen
garnalen
gast

mboh ton
dee-ie até
moa sohroh
réroe
koera
ata maai

gat
gauw
gebak
gebergte
gebeuren
gebieden

rnbanga
rama
orohkah
kéri
dadi
parétah

gebieder
geboren

ata ngaee ata pareta
dadi ana

gebrek
gebruik (gewoonte)
gebruiken

mbapoe
ada
paké

gedaan
geduld
gedwee
geel
geen
gehoorzaam
geit

mbedja pekàh kama
sabah, nassie
maoe
koene
iwa apa apa
dek o ai ngasi
rohngoh

gek
geld
geloovên

mbiengoe
oewah
persaja

geluid
gemakkelijk
genegen
genoeg

sèroe, mboh
noa
dee-ie
rgèna

e

e

e

e

c

e
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gereedschap
geslacht

ohroh kàmmah tau
koenoe woéé
pati
e

• geweer
gewoon
gezant
gezond

mbèndi
biasa
koeni. ohroh koeni
iwa roh

gids
gierig
gij of u
gisteren
glad
God
goed
goedkoop
golf
goud
graf
gras
graven
grijpen
grijs

ata mbéo rara
tie-ie
kaoe
noemai
masa
alah
pahwée
rnoera

raté
koeroe
koh-ée
déo, podjo
oewa

grijsaard

ata mboepoe

groeyen
grof
groot
grootvader
grootmoeder
gulzig

tamboe
màttah
oera méré
méré
amboe
amboe ata fai
kahra patangé

haan
haar

manoe raroe
foe

e

c

e
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hakken
hak- of kapmes
halen
half

wéra
topo
mara
sàtànga

hals
hamer
hand
handelen
handelaar

ngora, tangoe
passa
rima
pésoe daga
ata daga

handteekening
hangen

tanda rima
téoh

hard
hars
hart
hartzeer
haven
heden

tango
nana khadjoe
até
até roh, até soesah
ohroh tiwa
rarana

heer
heerschen
heet
heg
heilig
heksen
helder
helpen
hemel
hen (kip)
hengelen
hersenen
hert

ata ngaéé
tèké noea, paréhtah
pètoe
kopo, asa
bisa
pohroh
dja
woea mèsoe, raka
soeroega
manoe mètoe
tanika
ohtee
roesah

hier
hij of zij
hinken

ndia
kari
djéoh, djindé

e

e

e

^^•^^^^M^^^^^M^^BH»

546
hoedanig
hoelang
hoen
hoer
hoest
hond
honderd

roepa kari
saapa ébo
manoe
ata fai ata taoe réwo
méké
rakoh
sangasoe

honger
hoofd

mbapoe
oeroe

hoog
hooren
hoorn
hout

djanga (djangga)
réré
doeie
khadjoe

c

e

huichelen
huid
huilen
huis
huren
hurken
huwbaar (meisje)
huwelijk
huwen

e

i

kéo kau, foenoe mboeee
oe ie
rita
saoh
séwah
tigi rigi
ata oh fai
nika kawie
nika
e

ieder
iemand
iets
ik
immer
in
inboorling
indigo
indoen
inhalig
inham

mbëdja mbëdja
sa iemoe
apa apa
djaoh
saheeboh eeboh
réoné
ata ngara noea
taroe
poesi tama
ti
rèkoh
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inhoud
innen (ontvangen)
ivoor

isi
simoh
soe ee

jaar
jagen
jammer
jeuk

iwah
tandoe
woea mèsoe
katee

jokken
jong
jongeling
jong meisje
juist

mbohdoh
ngoera
ata noea moe
ata oh fai
moh roh

kaal
kaap
kaauwen
kak
kakkerlak
kalk
kam

pogoe
ngaroe
ngadjoe
ta-ie
pegie
oh ka
kékee

kamer
kaneel
kanon

mbéki
khadjoe mani
moeria

kapok

wonga mboa

karbouw
kat
katoen

kaamba
éh óh
réroe

keel

ngora

kennen
keten
keuken

mbéoh
rati
rapoe

e

e

e

e

c

e
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kies
kijken
kin
kind
kinderbaren
kleeding
klein
knap
knevels

ni ie wara
toh roh
wèrie
ana
dadi ana
ohroh pake

knie
knijpen
knippen
koe
kogel
koken
kokosnoot
komen
koning

mboekoe
koewie
goeti
sapi
ana bàndi
póa nasoe
nio
maai
radja

koningin

fai koö ata ngaee

koopen
koorts
koper
koperdraad

mbâttah

diki
sia
koemi kodjo
e

e
e

koralen
kort
koud
krank
kruit
kruipen
kuil
kuiten
kus (zoen)
kussen (hoofd)

pètoe
permata', gërrah
kawat
e

mboetoe
boh koh

kètéh
roh
aroh ohroh pasa
raga
ria
taro mano
piroe
ranie
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kust of strand

siengi ana

kwaad (boos zijn)
kwaad (slecht)
kwellen
kwetsen

mbani
reh éh
djorgali
nèkah

laag
laagwater
laat
ladder
lagchen
lam
lang
langs
langzaam

wènah
mätti toeoe
rerah rare
tanggi
tawa
djéoh
rewa
ré siengi
mawé mawé

lans

toembah

lanssteek
laster
ledig
leedwezen
leelijk
leeren

sanga néee toemfc
kéo kaoe
panga
woea mësoe
iwa saré
perah

c

c
e

t

e

e

leggen
lekker
lepel
leven
licht
lief
liefde

pambé, moeie
pawee
soeroe
moeri
dja
mie
dee-ie atâ

liegen
ligchaam
liggen

mbohdoh, sohdoh

ligt

e

tamboh
éeroe
féa
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likken

raie

limoen

ngaroe tèroh

links (linker)
lippen
listig
lokken

ngéoe
moemoe
kéo kaoe

badje

lommer

niendi

lood

mbara mité

loopen (gaan)
loopen (vluchten)

mbana
pâroe

los
loslaten of losmaken

lust

olmdali
werroe
oera bahra
ata oera bahra
koetoè
réré
déie

maag
maagd
maan
maand
maar
mager
mak
maken
man
mangga
mast
mat
matroos
mededeelen
medicijn

oeroe até
ata oh fai
woerah
woerah
kahri ngéré na
noko
maoe
klimma
ata aki
paoe
mangoe
te-eeh
s a wie
s oh doh
woenoekhadjoe

e

e

e
e

e

lui
luiaard
luis
luisteren

e
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meeneii
meer
meer (water)
meest
meisje
melk
mensch
merrie
mes
meten
middag
mier
mij of mijn
misdrijf
misschien
misselijk
mist
modder
moe
moeder

kira kira
rési
a roh
ata rési
ana ata fai
aée soesoe
ata
dj ara mattoe
pisoe
ooekoe, räh kée
rara rètoe
mètoe
dj a oh
sara
takoe ratoe, ajée
até réh
aée apoe
bètah
moh
iné

moedig
mond
mooi
moord
morgen
mug
muis

mbani
wivri
saré
mata seïîggah
wai sia
képa
téoe

Daaijen
naakt
naald
naam
naar
naarstig
nabij

sati
ówa
raroe
ngara
réh
boegoe
wééh

nacht

kombée

e

e
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nadeel
nagels
nalatenschap
namiddag
nat
navel
neef
neen
negen
negentig
negorij
neiging
nek
nemen
nergens
neus
nicht
niemand
niet
niets
nieuw
nieuwsgierig
niezen
nijdig
nijptang
nijver
nog
nog niet
nood
noodig
noodeloos
noodloot
nu
nu en dan
nuttig

roegi
koengoe
nëpé
rèrararé
e

mbasa
poesé
ané ata aki
iwa
tara asa
e

mboeroe tara asa
noea
nawsoe
poeoe tangoe
mara
mohroh amba
ieroe
ané ata fai
ata iwa
iwa apa apa
iwa apa apa
moeri
ata nara réré
fenah
até tangoh
ngapé
boegoe
wari
raée
soesah
nara
iwa goena
silaka
na
c

e

néee ndaka ndaka
goena
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nutteloos
ochtend
oester
oever
of
offeren
olie
omdat
omdraaijen
omhelzen
omwinden
onaangenaam
onbegrijpelijk
onbeschaamd
onbevreesd
onder
onderdanig
onderrigt
ondeugd
ondeugend
ondiep
ongeduldig

iwa goena
poâ raée
tiré
résingi aee
rgoh
pa a fambé
rèngi
poe oe
bare
kéoe
wóee
iwa deeie
iwa kira
iwa méa
iwa takoe
ré wenna
ada
toeloe pérah
réhéh
djorga
sérah
iwa saba
e

onkosten
onmiddelijk
onmin
onmogelijk
onrecht
onrijp
ontbieden
ontevreden
onthouden
ontkennen

belaandja
serama
iwa papa moro até
iwa dadi
sara
raee téa
nioe
até iwa maro
maee kèroh
iwa mengakoe

ontlasting
ontmoeten
XXIV

bana djaamba
patéie

e
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ontnemen, ontrooven
ontvangen
ontwaken
ontzag
onverhoeds
onverschillig
onvoorzichtig
onwillig
oogst
ook

oom
oor
oorbellen (oorringen)
oorlog
oorsprong
oorzaali
oosten
op
opdat
open

mbooe, rapatangé
simoh

éroe taoh
takoe
gedoe
iwa padoeli
iwa djaga
baro, iwa déko
poeiesaee
morga
baba soesoe
ienga
tiemboe, soewoh
papa taoe
roee roee
poeoe
timoe
reta wawo
rohoh, mekó
kaie
e

opeten
opklimmen
opletten

ka mbidjah
naie
djaga

opligten
oprapen
oproer

réngi
piri
ahoo, iedjoe

opregt
opstaan
opvouwen
opzettelijk

toe oe mbéee
toh-oh
rèpéh
nara méma

oranje-appel
order (bevel)

moendé mie
parehtah

e

e

e

555
oud
ouders

mboepoe
iené baba

over
overal
overdekken
overlijden
overmorgen
overspel
overspringen

nia ndaka
giri
até
wèroe
wengi roea
pérah
modi

overstrooming
overzijde

aée mbëka
wara sepapa

paal
paard
paardrijden
paarl (parel)
paarlemoer
pad (voetpad)
padi
pantalon
papier

rèké
dj ara
saka djara
moetiara
oeie moetiara
rara
paré oeie
seraké
kerta

pas (onlangs)
pees
pellen
peper (spaansche)
permissie
peuteren
Pijl
Pijn
pinang
pink

pis
pisang

e

e

e

^

mbéroe
oera
wiendoe
kohroh
ngaroli
kohwee
réhéh
roh
éhoe
kanga diki
aee siengie
moekoe
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pistool

mbindi iki

pit

mboko
oliroh marra
woree
nara
benga

plaats (plek)
plagen
plan
plank
planten

e

moera

plat (vlak)

mbéna

pligt
plukken

toe oe mbee eé mbée ée
sowa, poe ie

plunderen
poep
poes
pogen
pokken
pokdalig
pot
praten
priester
prikken
prins
princes
prijzen
proberen
proeven
pronken

mbooe
taie
ih oh
râpa
riee kahdjoe
pira riee kahdjoe
anga
ngasté
ima
doesoe
ana radja
ana radja ata fai
oe
rapa
rapa neee wiwi
gaa
C

pruttelen

pèkoe ndangoe

punt

sèpoe, roh mboh

puntig
put
putten

roh mboh
nakoe
tékie

e
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raad (overleg)
raadsvergadering

mbabo
papa kamee

raak

ngana

raar (zeldzaam)
raauw
raden (raadgeven)
ram
ramp
rand
ras
rat
redden
reden (oorzaak)
ree of reebok
reede (ankerplaats)

iwa mbaie
mètah
toeloe ngasi
ramboa mosa
silaka
résiengi
asa
teeoe
ria
poeoe
roesah
oh roh tiwa

reeds
regelen
regen
regeren
regt

mbidja
nana
oera
paréhtah
rata

regterhand
regtmatig

rima ngana
ria

regts
regtspraak
regtuit
rein
reinigen

ngana
aingasi hoekoe
moro
masa
taoe masa

reizen
rekenen
reuk
ribben
rif

mbana
kira
waoe
toko ronggo
oeroe mètie

c
e

e

e

c
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rijst (in den bolster)
rijst (ontbolsterd)

saka
baanda
téah
are oeie, paré oeie
are isi

rijst (gekookt)
rijstveld (laag)
rijstveld (hoog)

are mboto
oema paré aee
oema paré mara

ring
rivier
roeijen
roepen
rond
rondom
rood
rook
rooken

ngoeroe

rooven
rots (klip)
rotting
rug
ruiken

mbooe
roesoe
oewa.
ronggoh
ngoeroe

ruilen
ruimte
rumoer
rust (vrede)
rusten
rustig
ruw
ruzie

ngéroe
oonda
iedjoe
ie
doeoe
séna

sabel
sandelhout

sepada
kadjoe at a

rijden
rijk

riJP

e

nanga
wèsah
nioe
moondah
giri
toroh
noe
moesoe bako
e

e

oera méré
papa béo, papa popo
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sarong (mannen)
sarong (vrouwen)
schaamdeel
schaamte
schaap
schaar

roeka
rawo
ohroh méa
méa
ramboe
goeti

schaarsch
schade
schaduw
schaken (een meisje)
scheef
scheel

iwa mbaie
roegi
nénoe
paroe doko ata ofai
réko
siejoe

schelden

mbatoe

schelp
schermen
scherp
schertsen
scheuren
schielijk
schieten (met vuurwapen)
schieten (met pijl en boog)
schil
schild
schildpad
schillen
schimpen
schip
schipper
schoppen
schorpioen
schouder
schreeuwen
schreijen
schrijven

e

e

haie ndara
héngé néee mèno
réh-ee
ngasie éngé
wira
iama
rapa tanda
râpa pana
oe-ie
giri
kera
wiendoe
péré
kapa
anakodah
kendah
ahti
wara
kerah, ohoe
rita
toeli

560
schrikken
schuilen
schuins
schuit
schuld (fout)
schulden
sidderen
sirih (bétel)
siroop (stroop)
slaaf
slaan
slaapplaats

gedoe
roko
kiri
radjoh
sara
sèpoe
bidi
mèngi
aée gohla
ata oh oh
poongga
ohroh éroe

slag (knal)
slagten
slang
slapen
slaperig
slavin
slecht
slechts
sleutel
slijk

mboh
rohréh
nipa
éroe
rëngoe
ata oh oh ata fai
reh eh
toengga na
ana koesie
bita

slijm
slijpen
slikken
slim (sluw)
slingeren
sloep
slot
sluiten
smaak
smal
smeden
smelten

ndarah
dahri
wèré
sia
réh
skoesi
mbobo roongo
réoe
rasa
oné diki
tonggoh
rara

e

e

561
smerig
smid

raki
e

snaar
snel

ata ngassoe soea
tari satoli
rama

snijden

ngetteh

snorken
snot
snuiten
Soemba
solderen
som

mbohroh
benné
poie woki
wio
piedjé
djoemala

somtijds
soort
Spaansche peper
spek
spel
spenen
spiegel
spijker
spijs
spin
spinnen
spinrag
spioneren

ndaka ndaka
roepa
kohroh
isi wawi
éhngé
werroe soesoe
nénoe
pakoe
oroka
gargia
oliroh kèma gàrgia
obrob mèra
kohdoh

splinter
spoed
spook
spotten
spraak
springen
sprinkhaan
spuwen
staal

ndoenoe
rama

e
e

e

e

e

ata poro
ngasi réee
ngasi
moedi
po-ie
niroli
soeanga
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staan
staart
stal
stam
stampen
stank
stapelen
steen
steil
steken
stelen
stellig
stem

dari
éko
kopoh dj ara
poe oe
wadjoe
waoe réee
papa toenda
watoe
kiri
sanggah
naka
tëtoe
sëroe

ster
sterk
sterven
stevig
stijf
stijf kop
stil
stinken
stoel
stof

ndara
tanggoh
wai mata
nègi
tocra
oeroe watoe
hi ie
waoe réee
kedéra
awoe

stok
stom
stoomschip

ndaké
ngoh ngoh
kapa api

storm
storten
stout
straat (zee-engte)
straks
strand
stranden

mbata ngara
rokah
dj ar ga
sala
sèrama
réh singi ana
réto

e

e

c
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strelen
streng
strik
stroo
strooij en
stroom
strot

badje
ata tanggoh
boh ée
koeroe toeoe
wésa
raie
e

struik
struikelen
stuipen
stuk (een)

ngorah
khadjoe kadjoe diki
sidi, doeka
toeka naké
sepoie

stuk (gebroken)
suiker
suikerriet

mbia
gohla
tawoe

taal
tabak
tabaksblad

ngasi
bako
woenoe bako

tachtig
tafel

mboeroe roe amboet«
médja

tak
tam

ngaâ
maoe

tamelijk

toenga

tamarinde
tand
tasten
taxeren
te
teder

e

e

e
e

teef

naangé
ni-ie
rama
.
poesi werne
na
ahkoe
rokoh mättoe

teeken
teen
tegelijk

taanda
kalmga ie
sama sama

e
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tegenstreven
tegenwoordig
tegenzin
telkens
tellen

lawa
na
ngaroe
sendaka sendaka
kirali

tepel
tergen
terstond

mboko soesoe
géboli
na, serama

terugbrengen

mindi waroh

teruggaan
thans
tien

mbana waroh
na
samboéroe

tienmaal
tijd
tijding

ndaka samboéroe
wakatoe

tillen

reengi

timmerman

ata ngasoe kahdjoe

tin

mbra bara

titel
toebeliooren
toelaten
toen

ngéroe
koh oh
méko kari
wakatoe na

toereikend

toenga

toespreken
toestaan
toevallig
toeval (ziekte)
toevertrouwen
toezien
tolk

mànga
méko kari
oetoe ata
nia mira, gègi
oliroh persaija
tohroh
djoeroe-basa

e

e
e

e

réréoe

c
e
e

e

565
tong
toonen (wijzen)
toorn
toorts
toovenaar
tot
touw
traag
trachten
tranen
trap
trappen

rèmah
pérah
até tanggoh
isa
ata pohroh
rgena sena
tari
oera bara
rapa
aée roe
tangi
kènda

treffen (raken)
trekken
treurig
troep

kèna, ngena
hela
soesah até
bo oe

trom
troosten
trotsch
trouwen (met eene vrouw)
trouwen (met een man)
tuin

raamba
rgéwo
rèné
fai aki
ata fai wai aki
oema

tuinman
Turksche tarwe (maïs)
tusschen
twaalf
twee
tweede
tweedragt

ata ngasoe oema
oroh djawa
ara
sämboeroe asa roewa
asa roewa
ata asa roewa
papa popo

tweelingen

ana ndowa

tweemaal
twijfelachtig

ndaka roewa
iwa mohroh

e

e

e

e
e
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twijfelen

até bidi

twintig
twisten

mboeroe roewa
papa sara, papa beo

u
uije
uit

kaoe
somoe
waoe

uitbarsten (springen)
uitblazen
uitbreiden
uitbroeijen
uitdooven '(vuur)
uitdrukkelijk
uitduiden
uiterlijk

mbia
roepi api
sérga
nèké
sawoe, pra
tètoe
pati mengerti
roepa kari

uitgaan (wandelen)
uitgaan (het vuur)
uitgaven
uitgaven
uithollen
uithouden

mbana héngé éngé
api mata
blaandja
waoe wa
koré banga
taha

uitkiezen
uitkomen (op hetzelfde)
uitlagchen
uitleggen

ngaré
sama morga, sama wée
taoe tawa ata
pati mengerti

uitplunderen

mbo-oe

uitschelden
uitstaan (volhouden)
uittrekken
uitvlugt
uitwendig
uitzenden

mbatoe
taha
kàdoe
ngéré ata iwa
roepa reroenggo
koeni

uitzoeken

ngaré

e

e

e

e

e
e

e
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uitzuigen
uw

moesoe
koh oh kaoe

vaak (dikwijls)
vaartuig
vadem
vader
vallei

rëtah
radjoh
rapa
baba
siengi kéri

vallen
vallende ziekte
valsch
van
vangen
varken
vatten
vechten
vee
veel
veertien

messoe, mboka
gëgi, nia mira
sara
réh
tèké
wawi
padjo
papa taoe
binata
wohsoh
semboeroe asa woetoe

veertig
vegen
veinzen
velerlei
vellen (omhakkend
venster
ver

mboeroe woetoe
ngoeni-ngoeni
badjé, woree
roepa woh soh
póka
pâté
réoe

veranderen

ngéroe

verbannen
verbeelden
verbergen
verbieden

ata èmbé
nara
roko
maée ngaro, roeti

verbinden (zich voor iets)
verblijden

tangoli
até ria, dee-ie

e

e

e
e

e
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verbod
verbond
verbranden
verdeelen
verder
verdriet
verdrijven
verdrinken

roeti
papa-djadji
moe-ee
bagi
réoe sohoh
até tanggoh
taâ
mata moroe
e

verdwaald
vereenigen
vergadering
vergeefs
vergeten
vergeven
vergissen
verbaal
verhangen (zich)
verheugd
verhuren

mbana réwo, sara rara
papa ienggie, papa booe
réora roka
iwa goena
karroh
pati apoh
sara
ngasi té-ie
téo datoe tamboh
dé-ie até
pati rargé
c

verklagen
verklaren
verkoopen
verkonden

renia ata ngaee
ai ngasi sasi
téka
bahné

verlangen
verliefd
verlies (schade)
verliezen (verspeeld)
verliezen (wegraken)

roera mboh
até dee-ie
roegi
roegi hèngé
pota
ngaroh
héngé
pérah
papa rgaoe
moh
taae mata

e

verlof
vermaak
vermanen
vermengen
vermoeid
vermoorden
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vernachten
vernemen (hooren)

éroe
réré

vernielen
veroordeelen
verordenen

taoe mbia, taoe réee
pati hoekoe
taoe moro

veroveren
verraad
verscheuren
verschuilen
verschuldigd
verslaafd

mbooe
dohraka
wirah
roko
sèpoe
déko até

versmelten
verspreid

mbéré
pakanggé

verstaan

mbéo

verstandig
verstuikt
verstellen
vertoeven
vertrekken
vertrouwen
vervelen
vervolgen (nazetten)
vervolgens
verw
verwaarloozen
verwantschap
verwarring
verwelken
verwijlen

ata mbéo
rie-oe
ngasi tee-ie
boesa, doe-oe
bana
persaija
ngaroe
deekoh
warie
sah
iwa padoeli
asa
hoeroe ara
ah s oh
eenga

verwisselen
verwittigen
verwoed

ngéroe
sohdoh
djorga

e

e

e

e

e
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taoe réee

verwoesten
verwonderd

gedoe

verzadigd

mboh oh

verzekeren
verzenden
verzoek
verzuimd
verzwijgen

toe-oe mbéee, taoe tètoe
ngatoe
rina
karroh
roko ai ngasi

vet
veulen
vier
vierkant

ramboh
ana djara
asa woetoe
wisoe

viermaal
vijand
vijf
vijftien

ndaka woetoe
rgoeta

vijftig
Vijl;
villen
vinden
vinger
visch

mboeroe rima
rohsoh
wisi oeie
ngara
kanga
ika

visch vangen
vlag
vlaggestok

ngaee ika
toetoenggo
mangoe toetoenggo

vlak

ndéna, ndatoe

vlakte
vlam
vleermuis
vleesch
vleijen
vlerken, vleugels

tanah ndéna
rira
ngirgi
isi

e

e

e

e

asa rima
semboeroe asa rima
e

e

e

e
e

badje
bèrré
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vlieg
vliegen
vloed
vloo
vlug
vlugten
voedsel
voelen
voet
voetpad
vogel

aré
woe
boegoe
aie naéé
koetoe rakoh
rama
paroe
ohroh ka
rama, rasa
ha-ie
rara-diki
naké

vol
voldaan
voldoende
volgeling
volgen
volharden
volk
volkrijk
volkstam
vonk
vonnis
voogd
vóór, vooraan
vooraf
vooral
voorbarig
voorbedacht
voorbeeld
voordeel
voorheen
voorouders
voorschot
voortaan

mbenoe
pati pèkah
pati toengga
imoe
déko
taha
manoesia
riewoe wohsoh, ata wohsoh
asa
sarawoko
hoekoe
oewakée
rénia
moeroe
maee iwa
baai rama
nara méma
sohtoh
oetoe
nanamboe
amboe namboe
pati oepa
waoe moerie

vlijtig

e
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voorwaarde
voorzigtig

djadji
djaga riâ-riâ

vorst (monarch)
vouwen
vraag
vragen
vrede
vreemd
vreemdeling
vrees
vrek
vreugde
vriend
vriendelijk
vrij (persoon)
vrijwillig
vroedvrouw
vroeg
vrolijk
vrouw

ata ngaee radja
rèpé
are
rina
papa riâ sadja
koera
ata maai moerie
takoe
tie-ie
dee-ie até
ari kaee
ahkoe
maradéka
nara
ata mari
póa póa, póa raée
deeie até
ata fai
e

e

vruchten

mboko mboko

vruchteloos

mbonggo réwo

vuil

mbahkoe bènné, raki

vuist
vullen
vuur

mboekoe kahpoh
poesi isi
api

waar?

rikka amba

waarlijk

toe mbéee mbéee

waarborg
waarde
waarheen

tangoh

e
c
c

e
e

wàrrie
rawa amba

e
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waarheid
waarmee
waarom?
waarschijnlijk
waarschuwen
wacht
wachten
walvisch

toe-oe mbéee
néh éh
poe-oe apa
ajee
sohdoh
ata djaga
napa
amboe ngamboe

wandelen
wang
wanneer ?
wanorde
want
wantrouwen
wapen
warm
wartaal
wasschen
wat
water
wateren
waterleiding
wederom
wedervinden
weduwe
weduwnaar
week (zacht)
weeken
weemoedig
weenen
weerlicht
weerspreken
weerzin
wees

mbana héngé éngé
pipi
wangi
woh-ée wottee
poe-oe
iwa persaija
mànoh
pàttoe
ngasie iwa pawée
soesi
apa
aée
siengi
aée para
wari
ngara waroh
fai waroe
fai mata, ata aki waroe
ahkoe
dée
aié djedo
rita
kirah
worée
iwa déeie
ana aroh

e
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e

e

weetniet (dom oor)
weg (vermist)
weg (de)
wegbergen
wegbrengen
wegens

ata mbémbo
pohtah
rara
moe-ie
mindi
poe-oe

weggaan

mbana

weggooijen
wegjagen
wegloopen
wegmaken
wegnemen
wegraken

poké éembée
paroe
kàmma poh tah
reenggi
pohtah

wegvegen
wegvoeren
wegwijzen
wegwijzer

ngonie mbèdjah
paroe doko
péra rara
ata péra rara

weiland
weinig
wekken
wel (bron)
welaan !
weldra

ndatoe
sadiki
rékoe
mata koh aée
toh oh
toh oh rama

weleer

wakatoe namboe

wellevend
weliigt

ada mbéo ada
ajée

wellustig
welvaart

roera mboh ata fai
ria pàka

wenden
wenkbrauwen
wenken

baree, wée ngoh
pakoe rémata
rangoe

e
e

e

e

e

c

e
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wennen
wenschen
werken
werkzaam
werpen

biasa
mété
kàmma
boegoe
poké

weten
weven
wezen (of zijn)
wij
wijd
wie
wijken

mbéo
sendah
dadi
oeh kahmi
oondah
sai
ngorée

wijs
wikkelen
wild
wildernis
willen
willig
wind (een)
wind
winst
wisselen
wit
wol
wolk
wond
wonen
woning
woonplaats
woord
worden
worm
wortel

e

e

ata mbéo
katoe
e

mbérah, djorga
e

mbennée
nara
neko
passoe
angi
oetoe
e

ngéroe
bara
sambé
aée roema
nàhka
mërah
saoh
ohroh mèrah
ai ngasi
dadi
wisé
kamoe
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woud
wrijven

khadjoe ndoea
kohsoh

wurgen

kasée ngora

ijver
ijzer

boegoe
soeah

zaad

winie

zaag
zaaijen

kara mboro
wésali

zaak
zacht
zadel
zak
zamelen
zamen
zand

mbaboh
ahkoe
rapi djara
rappoh
booe
sama sama
ana

zandbank
zang
zanger
zeden
zee
zeef
zeer (smart)
zeeroover

ana mbotoe
lagoe
ata péré
ada
rie ràmma, aee messie
tapi, sisi
roh
pagorah, lanoe

e

e

e

e

c

zeeziek
zeggen
zeil
zeilen

mboe messie
ngasi
radja
amboh

zeker
zelden
zelf
zenden

toe-oembéee
sendaka-sendaka
mésa
ngatoe

e
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zenuwen
zerk
zes
zestien

oerah
watoe raté
asa rima asa
semboeroe asa rima asa

zestig
zetten
zeven
zeventien

mboeroe rima asa
moie
asa rima roewa
semboeroe asa rima roewa

zeventig
ziek
ziel
zien
zij of haar
zij of hen
zijde (kant)
zijde (stof)
zijn (van hem)
zilver
zingen
zinken

mboeroe rima roewa
roh
njawa
té-ie, tohroh
kahri
kahri ata
réziengi
soetara
koo kahri
wéa bara
sodah
marrée

zinneloos

mbiengoe

zitplaats

ohroh ngaambé

zitten

ngaambé

zoeken

ngaee
piroe
mie
rerah
dosa
iwa
ngérèna
ana ata aki
soesah

c

e

zoen
zoet
zon
zonde
zonder
zóó
zoon
XXIV
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zout
zoutachtig
zuigen
zuigen (aan de borst)
zulk
zuster
zuur

si-ée
messie

zwaar
zwager
zwak
zwam
zwanger
zwart
zwavel
zweep

ndaté

zweer
zweet

fosé, mboeroe

zwellen
zwemmen
zweren (een eed doen)
zweren (etteren)
zwijgen
zwijn

mbob wob
nangoe
toerab djadji

moesoe
moesoe aée soesoe
ngérèna
arie kaee ata fai
niroe
e

éedjah
ahkoe
doedoe api
toetoe kah
mité
mariera
oewa dj ara

roenga
e

roa nana
ieh
wawi.

EENIGE ZAMENSPBAKEN.
Ik.
Gij of u.
Hij of zij.

djaob.
kaoe.
kari.

Wij of ons.

mbèdja kita

Gijlieden.

mbèdja mioe

e
c
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Zij lieden.
Hoe is uw naam?
Waar woont gij ?
Wat komt gij hier doen?

âbbee
kaoe ngara sai?
saoh amba?
kaoe maai taoe apa rèkèna?

Goeden dag, mijnheer.

tabee ata ngaee

e
e

e

Kom hier zitten.

mai ndia ngaambé
Wat wilt gij?
Kaoe nara apa?
Ik wil goederen verkoopen.
Nara téka nçrawoe.
Ik verzoek uwe hulp.
Djaoh rina toeloe.
Die man heeft schuld aan mij. Kari sapoe neée djaóh.
Hij wil mij niet betalen,
Kari bahroh baija néee djaóh.
e

Is dat waar?

Toe-oe mbéee?

Ja mijnheer.
Waarom ?
Ik heb geen geld.
De volgende maand zal ik betalen.
Goed, ik zal wachten.
Vergeet het niet.
Neen.
Hebt gij het gehoord?
Ja.
Van waar komt gij?
Van Soemba.
Welke goederen brengt gij?
Ik breng veel goederen.
Hebt gij al iets verkocht?
Nog niet.
Gij moet niet jokken.

Hoh-oh ata ngaee.
Poe-oe apa?
Djaóh oewa iwa.
Napa woera ata pésa djaóh baija.
Riah djaoh napa roa.
Maee kàrroh.
Iwa.
Kaoe réré?
Hoh-oh.
Kaoe maai amba maai?
Eau Wio.
Mendi ngawoe apa?
Djaoh mendi ngawoe wohsoh.
Kaoe téka pakka apa-apa?
Eaée.
Kaoe maée sohdoh réwo.

Verstaat gij mij ?

Kaoe mbéo né-ee djaoh?

Ik durf niet.
Hoe laat is het?

Djaoh iwa mbani.
Poekoe sa apa?

e

e
e
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Ik weet het niet.

Djaoh iwa mbéo.

Ik ben dom.
Dan moet gij leeren.
Dat zal ik doen.
Wat zegt hij?
Welke taal spreekt hij?

Djaoh ata mbéembo.
Kaoe pérah.
Napa djaoh kèmma pérah.
Kari ngasi apa?
Ai ngasi apa kari sohdoh?

Ik versta hem niet.

Djaoh iwa mbéo kahri.

Zij t gij reeds te Eohka geweest?
In de negorij niet, doch wel
aan de ankerplaats.
Hoe heet die ankerplaats?
Een heet Waai-waroe en nog
een Ai-méree.

Kaoe mbana paka ré Eohka?
Iwa bana ré noea kahri toengga
ré laboea kahri.
Apa ngara kahri ohroh laboe ana?
Sa-asa ngara Waai-waroe néee
sa-asa warie ngara kahri
Aée-mèree.

Wie is Eohka bekend?
Slechts een man uit de negorij
Noemba.
Wie is dat?
Hij haet Liedo.
Kan hij mij in de negorij
brengen ?
Neen! hij roept slechts de

Sai ata mbéo ré Eohka?

Eadja.
Hoeveel kinderen hebt gij?

ngaee Eadja kahri.
Imoe pira ana kaoe?

Drie mijnheer.

Imoe tarroe ata ngaee.

e

e

e
e

e

Toengga sa imoe re Noemba.
Sai ata?
Ngara Liedo.
Kari ngara morga mendi kita
ré noea Eohka?
Iwa! kahri toengga nieoe ata
e

e
e

Zijn ze allen reeds getrouwd? Apa nika mbèdja pàka?
Twee zijn nog ongetrouwd.
Imoe roema raée nika.
e

Waar is de Eadja?

Amba ata ngaee Eadja?
e

Djaoh iwa mbéo.
Ik weet het niet.
Wie is Eadja in deze negorij ? Sai ata dadi radja ré noea na?
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Ik zal het aan dien man vragen. Djaoh nara arée réka rina.
Geeft mij eerst wat te eten. Pati ka moeroe roa re djaoh.
Ik heb honger.
Sedert gisteren avond heb ik
niets gegeten.
Wacht, ik zal u onmiddelijk
iets geven.
Wilt gij ook iets drinken?

c

Djaoh mbapoe.
Kéré noe mai réra rare djaoh
iwa ka.

Hebt gij geen dorst?
Ik heb pijn aan mijn voet.

Napa serama pati ka.
Kaoe fonga morga minoe apa
apa?
Kaoe iwa moah ?
Djaoh ha-ie roh.

Hoe komt gij daaraan?
Ik ben gevallen.

Ngana réamba?
Djaoe mèssoe.

e

c

c

Die twee kinderen hebben mijn Ana ndia imoe roewa taoe gepaard doen schrikken.
doe dj ara djaoh.
Zij zijn stout.
Abbee djorga.
e

Zij moeten straf hebben.
Abbee ngésoe nara hoekoe.
Ik zal het hun vader zeggen.
Napa djaoh sohdoh baba kari.
Dat behoeft niet
Maeé
Zij zijn nog jong en speelsch.
Ana diki paâ ratoe nara éengé.
e

Kom laat ons gaan.

Toh oh kita mbana.

Waar zullen wij gaan?
Een weinig wandelen.
Zij t gij dan niet vermoeid ?
Waarvan ?
Ik heb nog niets gedaan.
Ik geloof dat gij lui zijt.

Mohroh amba kita mbana ?
Eéngé eéngée sidiki.
Kaoe iwa moh ?
Moh réamba?
Djaoh iwa kàmma apa apa.
Djaoh eh kaoe oera bara.

Wij mogen niet lui zijn.
Weet gij lieden dat wel?
Men moet vlijtig zijn.
Dan verdient men geld.

c

e

e

Mbëdja kita iwa dadi oera bara
c

Apa mioe mbéo na?
e

Ata wai mbéo boegoe.
Napa oetoe oewa.
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Als ik veel geld heb ga ik
trouwen.
"Waarom nu niet?
Ik ben nog te arm, om dat
mooije meisje te vragen.
Haar vader verlangt een hooge

Wangi kita oewa wohsoh napa
djaoh nika.
Poe-oe apa na iwa?
Djaoh rera na miski wai iwa rina
ata fai saré.
Baba kari rina isi kawie kari
e

som als bruidschat.
mbaai wohsoh.
Zooveel heb ik nog niet bij Wohsoh ngéré na kami raée
elkaar.
ngara.
Wat kost dat?
Sa apa warri kari na?
Zes rijksdaalders.
Baki rima asa ringgi.
e

Dat is zeer duur.
Na mbaie wèrie.
Die Chinees verkoopt het veel Ata sina na téka wohsoh rési
goedkooper.
moera.
"Wanneer gaat gij weer naar Wangi kaoe ambo re SinggaSinggapore?
poera ?
e

Over vijf dagen.
Wat is uwe lading?
15 koijangs kaneel.

Eaee kombé rima.
Apa ohroh woea kaoe?
Samboeroe koija rima khadjoe
mani.
Wat is de prijs te Singgapore Khadjoe mani warri sa apa ré
van de kaneel?
Singgapoera ?
Ik geloof 5 rijksdaalders.
Djaoh rasa baké rima ringgi.

DE KLOK OF KOÏÏKOL
VAN

GALOEH
DOOR

SS.. F.

H O L L E .

In 't museum van het Genootschap van Kunsten en "Wetenschappen bevindt zich onder de oudheden, uit Galoeh (Cheribon) afkomstig, een inlandsche klok van brons, vandenzelfden vorm als de houten of bamboezen kohkols ( ' ) , nu nog
op Java in gebruik.
Op die klok bevinden zich 2 inscripties, waarvan de Heer
van der Chijs mij indertijd F. S. S. gaf, die ik op kleiner
schaal hier in hout liet snijden en die hieronder volgen.
No. 1 zit boven aan, om de klok heen, en de ontcijfering
daarvan gaf mij minder moeite.
Anders was het gesteld met no. 2, op zij van de spleet,
welke zich in de klok bevindt. De lezing der 4 letters gaf
mij heel wat hoofdbrekens. Zonder no. 1 zou ik zelfs nu nog
twijfelen aan de lezing, want de letters moeten gelezen worden
van boven naar beneden en dan nog wel omgekeerd ; denkelijk
een abuis van den man, die den vorm maakte.
I iKtHiiiiEitcmiisnwTKisn/i

No. 1 lees ik : J

u
U(
'
\
JJjanma ita sa rat.

1111 (van Çaka) voor.
No. 2 lees ik: J , , ,. ™
I Madjakan.
(')

Jav. tongtong.

; dit stelt het jaartal
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De Œ» komt overeen met de *» in djanma, evenzoo de «« en
»o, en de ia, is overigens duidelijk genoeg ; terwijl het geheel,
anders gelezen dan omgekeerd, onleesbaar zon zijn.
In dat //madjakan" zie ik een ouden vorm (*) van ngadjakan,
//uitnoodigen" (grondwoord adjak), dat wel past op een klok, die
het volk, hetzij naar den tempel hetzij tot iets anders //oproept."
Welligt ook moet de eerste letter een «-> voorstellen, dat
met het oog op vele oude vormen van die letter geheel niet onmogelijk is (zie o. a. de koperen plaat van Madjapahit van 1316/8
van Saka, no. IV der F. S. S.) en dan is de lezing nog gemakkelijker.
Moeijelijk te kraken noten zijn de inscripties, voorkomende op
de spiegelhandvatsels (?) van brons, welke mede in 't museum voorkomen en waarvan de Heer van der Chijs mij eveneens F. S. S. zond.
Ofschoon ik enkele letters meen te herkennen, durf ik mij
nogthans niet aan eene verklaring wagen.
Denkelijk heeft een ander sterker kaken en daarom voeg ik
de houtsneden der F. S. S. hierbij (zie B).
Heel duidelijk waren de oude Javanen en Soendanezen niet
met hun gefigureerde letters. Toch behoeft de hoop niet te
worden opgegeven, ze eindelijk uit te vinden.
Waspada, 2 Augustus 1877.
(') Het verbale praefix ma komt in 't oud Soendaasch meermalen voor, o. a.
in maoedjar, thans nog madjar == zeggen.

A.
i.

H^-tf-Htft

f®$$*

BESCHREVEN STEEN
UIT DE AFDEELIM TASIKMAIAJA,
RESIDENTIE PEEAMEE,
DOOK,

IK:, F.

H O L L E .

Het Museum werd onlangs verrijkt met een beschreven
steen, door liet bestuur te Tasikmalaja aan liet licht gebragt
en door den Eesident der Preanger het Genootschap toegezonden.
Een witte raaf mag men haast zeggen, want de Soendalanden
zijn daar niet rijk aan.
Een E. S. van deze inscriptie volgt hierachter.
Ik lees ze als volgt :
1.

2
3

//"^"5 »p \ crr\tn<a\\ ó-M-n <LM fl«\
° 2
o
i
wjß f J S i m tvm us}} oui om tm ru -r» Z (£Ï ttsn
o
a .
iKTTfl HO {VLj Ml tf)} Î7Ï) Ofl TJ Hff} [} (L? HO/J

' De letters zijn duidelijk, hetgeen de verklaring niet gemakkelijker maakt, want in den 2 en regel kan ik geen behoorlijken
zin lezen en gissing of twijfel omtrent andere letters is haast
buiten kwestie.
1. Bah houd ik voor eene verkorting van Brahma.
0 is denkelijk ong (om), het bism'illah der Indiërs.
Goena (lees goena) 3, Apoej 3 heeft waarschijnlijk betrek-
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king op de Indische Godenleer. De drie voortreffelijkheden
(trigoena), de drie vuren (*).
De regel, die nu volgt, is mij niet duidelijk.
2. Dj/a wwng (wong) ga boe ti saka Ma roe geeft geen
verstaanbaren zin, althans zoover ik kan nagaan.
3. Ma-tak di joejoe koe batari hj/ang poen is verstaanbaar
en beteekent: „dat het vervuld worde door de (vrouwelijke}
J
Godheid" (2).
'
Was mijn verwachting gespannen toen ik hoorde van een
beschreven steen uit de Soendalanden en nog wel uit de buurt
van het oude Galoeh en vleide ik mij, even als opdesteenen
te Kwali en Bmteuzorg, er een historisch feit op vermeld
te vinden, mijn verwachting werd niet vervuld, want heel
veel heeft de steen niet om 't lijf.
Waspada, 9/10, 1877.
O Ware goena volgens de tjandra-sangkala „iet een plaatsvervanger van
het getal 3, dan zou ik in goena 3 apoej 3 een jaartal lezen en wel 1333.
iJat gaat nu evenwel niet.
O

De vrouw van batara Goeroe, batari Oema.
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ALPHABETISCH-SYSTEMATISCHE

INHOUDS-OPGAVE
VAN

DEEL XIII t/m. XXIY
VAN H E T

TIJDSCHRIFT VOOR INDISCHE TAAL-, LAND- EN
VOLKENKUNDE
DOOK

Mr. J. A. V A N D E R C H U S (•)•.

Alifoeroe.
De vroegere regten en verpligtingen der vrije Alifoeroes van
Noord-Selebes, door J. G. E. Riedel, X V I I , 157.
De grafteekenen der Alifoeroe in het district Tonsawang, door
E. S. A. de Clercq, X X I , 102.
Het afplatten van het voorhoofd bij de Alfoeren van de Minahassa, door G. A. Wilken, X X I , 374.
Iets over naamgeving en eigennamen bij de Alfoeren van de
Minahassa, door G. A. Wilken, X X I I , 363.
Zie ook : Boeroe, Ceram, Fosso.
Ambon.
Lijst der gouverneurs van Amboina, zoo ten tijde der Portugezen als onder de Nederlandsche heerschappij, met aanteekeningen, loopende tot het jaar 1817, aangeboden door
E. W. A. Ludeking, en door tusschenkomst van den Gouverneur der Molukken aangevuld met eene lijst der Gou(*) Eene dergelijke inhouds-opgave \ran de twaalf eerste deelen is te vinden
in deel XII, Madz. 595 vlg.
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verneurs van dat gewest, van 1817 tot op den tegenwoordigen tijd. X I Y , 524.
Zie ook: Pela.
Ambtsbenamingen.
Lijst van de voornaamste inlandsche ambtsbenamingen, door
C. W. Walbeehm, X V I , 475.
Anachronisme, zie Java.
Anambas-eilanden.
Aanteekeningen over de Anambas-, Natoena- en Tambelaneilanden, door E. C. Kroesen, X X I , 235.
Antikritiek, zie Soenda.
Aroe-eilanden.
Korte woordenlijst van de taal der Aroe- en Keij-eilanden,
bijeenverzameld door H. C. van Eijbergen, X I V , 557.
Verslag eener reis naar de Aroe- en Keij-eüanden in de maand
Junij 1862, door II. C. van Eijbergen, X V , 220.
Idem in de maanden April en Mei 1864, door denzelfden,
X V , 293.
Atjeh.
Een bevelschrift van den Sultan van Atjeh, door Mr. L. W.
C. van den Berg, X X I I I , 113.
Maleisch-Atjehsch woordenlijstje, X X I V , 337.
Awoeh-Taroena.
De uitbarsting van den Awoeh-Taroena in 1856. (Eene beschrijving dezer gebeurtenis in het Sangi-Siawoehsch dialect,
met Nederduitsche vertaling) door J. G. E. Eiedel, XVI, 91.
Bagelen.
Bagelen onder het bestuur van Soerakarta en Djokjokarta, door
M. H. J. Kollmann, X I V , 352.
Eene vraag, door K. E. Holle, X V I , 377.
Balannipa.
Naamsafleiding van van het rijk Balannipa in Mandar, door
A. Ligtvoet, X X I I I , 40.
Bali.
Eragment van eene reisbeschrijving, door J. E. G. Brumund,
X I I I , 362.
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Aanteekening uit eene Balische adversaria, door J. de Vroom,
X V I I I , 164.
Balische spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen,
door E. van Eek, XVIII, 170; X X I , 122 en 377.
Balineesche lontarbrieven, met vertaling en aanteekeningen,
door J. de Vroom, XVIII, 2 2 1 ; X X I , 104.
Het lot der vrouw op Bali, door E. van Eek, XVIII, 370.
Be telwoorden in 't Balineesch, door J. de Vroom, X X I , 169.
Trouwe liefde beloond ; een Balineesch verhaal door J. de Vroom,
X X I , 323.
Hi Lingga P'ta, Balineesch volksgedicht, door J. de Vroom,
X X I , 403 en 534.
Kertâ-Simâ of gemeente- en waterschaps-wetten op Bali, door
E. van Eek en E. A. Liefrinck, X X I I I , 161.
Zie ook: Bangli, Dewa-danda, Djembrana, Masorsinggih.
Balken, zie Bandjermasin.
Banda.
Vijf jaren op Banda (1633--1638), door N. P. Van den
Berg, X V I I I , 332.
Bandjermasin.
Kort verhaal der bestaande volksoverleveringen, aangaande de
• kris Singkir en lans Kaliblah, beide wapens, welke behoord
hebben tot de kroonsieraden van het vervallen verklaarde
rijk van Bandjermasin, XIV, 501.
Over de beschreven balken, afkomstig uit de troonzaal van
den voormaligen kraton te Martapoera in Bandjermasin,
door A. B. Cohen Stuart, X V I I , 548.
De vroegste geschiedenis van Bandjarmasin, door E. S. A.
Clercq, XXIV, 238.
Bangli.
Nota betreffende den ekonomischen toestand van het rijk Bangli,
eiland Bali, door E. A. Liefrinck, XXIV, 180.
Bantam.
Aanteekeningen op eene reis door het westelijk gedeelte van de
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residentie Bantam
in het jaar 1823, door J. Th.
Bik, X V I , 260.
Naar aanleiding van een proclamatie van den Sultan van Bantam, door H. 1ST. van der Tuuk, X X I I I , 134.
Bantik.
Bantiksche legende, door J. G. E. Biedel, X V I I , 258.
Baros.
Baros, door G. J. J. Deutz , X X I I , 156.
Batak.
Beis naar Si Goempoelon en Si Lindong in Maart en April
1858. Bijdrage tot de kennis der Bataklanden door Mr.
W. A. Hennij, XVtf 1.
Beize in de Battaklanden in Dec. 1866 en Jan. 1867, door
J. A. M. van Cats baron de Baat, X X I I , 164.
Batavia.
Bijdragen tot de geschiedenis der kerk van Batavia, door J.
E. G. Brumund, X I I I , 1.
Idem, door J. Hageman Jcz., X I V , 375.
Beschrijving der Bataviasche jurisdictie en onderzoek naar de
oorzaken der meerdere ongezondheid van Batavia en deszelfs
rhee, door Dr. W. M. Keuchenius, X X I I , 390.
Een Smeekschrift van de Bataviasche burgerij, door INT. B.
Van den Berg, X X I I , 532.
Zie ook : MberveU, Oudheden, Rijswijk.
Batoe-toelis, zie Oudheden.
Benkoelen, zie Oudheden.
Berigt, zie Malagasy.
Billiton.
Bijzonderheden over de Sekah-bevolking van Billiton, door
Ch. M. G. A. M. Ecoma Verstege, X X I V , 201.
Bima
Aanteekeningen nopens eene reis naar Bima, Timor, de Moluksche eilanden, Menado en Oost-Java, gedaan in 1821
en 1822 met den hoogleeraar C. G. C. Beinwardt, door
J. Th. Bik, X I V , 125.

•
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Bladvulling,
La Société khédiviale de géographie, X X I I I , 111.
Blalauw, zie Kesam.
Blida.
lets over de landstreek Blida, XIV, 554.
Boalemo, zie Holontalo.
Boekaandiging, zie Gerieh, Java, Maleische taal, Soenda.
Boeooi,
Het landschap Boeooi. Korte aanteekingen van J. G. F.
Eiedel, X V I I I , 189.
Boe;en, zie Soenda.
Boeroe,
"Woordenlijst van de taal der Alifoeren op het eiland Boeroe,
benevens eenige grammaticale aanteekeningen omtrent die
taal, door E. J. Jellesma, XXI, 295.
Bolaang-Mongondouw.
Het landschap Bolaang-Mongondouw, door J. G. ï1. Eiedel,
XIII, 266.
De huizen in Bolaäng-Mongondou, door F. S. A. de Clercq,
XYIII, 282.
Zie ook : Menado.
Borna.
Geschiedenis van Borna naar een Maleisch handschrift, door N.
van der Tuuk, XXI, 91.
Bone, zie Holontalo.
Boni.
Het leeuvorstendom Boni, door J. A. Bakkers, XV, 1.
Borneo.
Uittreksel uit een rapport van den kolonel, Eesident der
Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo, van 30 September
1863, XVI, 81.
Zie ook : Bandjermasin, Bajak, Groote-Bajah, Kapoeas, Koetei, Montrado, Oudheden, Tadjau, Tanahlaoet, Tiwa.
Bruidschat.
Iets over den bruidschat bij eenige volken van den Indischen
archipel, door A. Pruijs van der Hoeven, X V I , 277.
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Celebes.
Nota betreflende het particulier landbezit op Celebes, door J.
A. Bakkers, XVI, 316.
Topografische schets van de berg-regentschappen der Noorderdistricten van Celebes, door G. J. Gersen, XVI, 352.
Zie ook : Alifoeroe, Balannipa , Boni, Mandaren,
Menado, Numismatie/c, Omi-spel, Tatto , Tondano,
Tooe-oensea.
Ceram.
Beschrijving van eenige gedeelten van Ceram, door H. von
Eosenberg, XVI, 97.
Geschiedkundige aanteekeningen omtrent de Noordkust van
Ceram van af het jaar 1816 tot 1832, door H. C. van
Eijbergen, XVII, 489.
Kerkelijk rapport van den zendelingleeraar de Vries, XXII, 220.
Eedformulier van de Alfoeren op Groot-Ceram, door F. A.
Nieuwenhuijzen, XXIII, 510.
Zie ook: EaJcian, Nieuw-Guinea,
Ceram-laut, zie Nieuw-Guinea.
Ceylon.
Lijst der Nederlandsche landvoogden van Ceylon door J. P.
C. van der Mark, X I V , 184.
China.
Godsdienst en bijgeloof der Chinezen, door J. J. C. IVancken,
XIV, 38.
Chinesche mouches, door G. Schlegel, XIV", 569.
Bijdrage tot de kennis der Chinesche geheime genootschappen,
door M. Schaalje, XX, 1.
De kleine voeten der vrouwen in China. Eene bijdrage tot
de kennis der Chinesche gewoonten, door M. Schaalje,
XX, 33.
Zie ook : Java.
Cohen Stuart.
In memoriam, door Mr. L. "W. C. van den Berg, XXIII, 423.
Conspiratie, zie Mberveli.
Cranssen, zie Ternate.
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Dajak.
De Dajaks van Sidin, uittreksel uit eene reisbeschrijving van
den Ad sistent-Eesident O. Kater, van Pontianak naar
Sidin, in April 1866, X V I , 183.
Uitrusting van een Dajak ter Wester-afdeeling van Borneo, die
uit snellen gaat; beschrijving van Wan Masjehoer, djaksa
te Sintang, vertaald door C. Kater, X X I V , 234.
Zie ook : Groote-Dajak, Kapoeas, Tadjau, Tiwa.
Deli.
Vergelijking van den vroegeren toestand van Deli, Serdang en
Langkat met den tegenwoordigen, door J. A. M. van
Cats baron de Baat, X X I I I , 20.
Geographische en ethnographische gegevens betreffende het rijk
van Deli, door E. A. Halewijn, X X I I I , 147.
Déwa-danda.
Hollandsche vertaling van het kawi-wetboek Déwa-danda, door
A. H. G. Blokzeijl, X V I I I , 295.
Djambrana.
Aanteekeningen omtrent het rijk Djambrana (eiland Bali), door
H. F. van Lier, X V , 273.
Djokjokarta, zie Oudheden.
Doho, zie Oudheden.
Dorei.
Aanteekeningen gehouden op eene reis naar Dorei (NoordOostkust van Guinea) in de maanden Junij , Julij, Augustus en September 1863, door Jhr. W. C. F. Goldman,
X V , 475; X V I , 392.
Elberveld.
De conspiratie van 1721, door Dr. L. W. G. de Boo, XV, 362.
Inscriptie op den gedenksteen aan den weg van Jakatra, Batavia, door A. B. C. S. X I X , 270.
Endeh.
Iets over Endeh, door S. Roos, XXIV, 481.
Engano.
Het eiland Engano, door J. Walland, X I V , 93.
Verslag van eene reis naar het eiland Engano, XIX, 165.
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Errata,
Errata en aanvullingen in deel XIV en XV. XV, tegenover
blad z. 209.
Formosa, zie Taijouan.
Fosso.
Korte beschrij ving der fosso mahapansa, zooals die voorheen
gevierd werd door de Alifoeroe in de Minahassa, door P.
S. A. de Clercq, XIX, 546.
Galar, zie Namen.
Galoeh,
De klok of kohkol van Galoeh, door K. I1. Holle, XXIV, 583.
Geheime genootschappen, zie CJiina.
Genealogie, zie Ambon, Ceylon, Java.
Genua.
De Oost-Indische Compagnie der edelen van Genua (1648—
1649), door Mr. X. P. van den Berg, XXIV, 442.
Geologie, zie AwoeU-taroena.
Gericke.
Vervolg op Dr. J. P. C. Gericke's Javaansch-Nederduitseh
woordenboek, zamengesteld door P. Jansz. Boekbeoordeeling door A. B. Cohen Stuart, X I X , 296.
Geschiedenis, zie Ambon, Anachronisme, Bagelen, Banda,
Banijermasin, Batavia, Ceram, Ceylon , Mberveld,
Grissé, Java, Koepang, MadjapaJnt, Madoera, MalaJcka, Mandaren, Mataram,, Menado, Onderwijs, Palembang, Preanger, Savoe, Siam, Soenda, Tallo, Taijouan, Ternate, Timor, Tondano, Zeeroof.
Goram, zie Nieuw-Guinea.
Grafteekenen, zie Alifoeroe, Tkooehar.
Grisse.
Historisch onderzoek naar de geestelijke en wereldlijke suprematie van Grissé op Midden en Oost Java gedurende de
16e en 17e eeuw, door J. A. B. AViselius, XXIII, 458.
Groote-Dajak.
Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Groote-Dajak, door
H. W. O Potthast, XIV, 324.
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Holontalo.
De bekentenis van een Holontaloschen ponggoh, door J. GF. Biedel, XYII, 270.
De landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Kattingola of Andagile, geographische, statistische, historische
en ethnographische aanteekeningen, door J. G. F. Biedel,
X I X , 46.
De pateda-hoelawa of de gouden armband, eene Holotalosche
vertelling in het oorspronkelijke medegedeeld, vergezeld
van eene Nederlandsche vertaling en aanteekeningen, door
J. G. F. Biedel, X X I , 209.
In memoriam, zie Cohen Stuart.
Inscriptiën, zie Mberveld, Lontar-liandschriften, Oudheden.
Jakatra.
Een oud vuurwapen van Jakatra?, door A. B. Cohen Stuart,
X X , 70.
Zie ook : Mberveld.
Java,
Namen der gewestelijke Europesche gezaghebbers, enz. op Java
en Madura, door J. Hageman Jcz., X I I I , 227 en 557.
Kolonisatie op Java, door D. W. Schift', X V I I , HO.
Geschiedenis van Java door J. Wolbers. Eerste deel. Boekaankondiging door A. B. Cohen Stuart, X I X , 154.
Iets omtrent de betrekkingen der Chinezen met Java voor de
komst der Europeanen aldaar, door Dr. G. Schlegel, XX, 9.
Toelichting, door A. B. Cohen Stuart, X X , 151.
Javaansche raadsels, medegedeeld door F. S. A. de Clercq,
X X , 570.
Iets over den oorsprong van het communaal landbezit op Java,
door C. F. van Delden Laërne, X X I I , 254.
Een anachronisme, door J. Meinsma, X X I I I , 126.
Zie ook : Bagelen, Bantam, Batavia, Bima, Mberveld,
Grisse, Jakatra, Joartan, Lontar-handschrißen, Ma~
djapahit, Mataram, Oudheden, Pehi, Plaatsnamen,
Preanger, Singaparna, Soenda.

598
Javaansche taal- en letterkunde, zie Bantam, Bandjermasin, Gericke, Java, Mataram.
Joartam.
Nasporingen omtrent Joartam en andere thans verdwenen plaatsen in oostelijk Java, door J. Hageman Jcz., XIV, 75.
Joartan wedergevonden, door J. Hageman Jcz., X V I I , 367.
Johor.
Sprachrudimente der orang-utan von Johor, von N. von Miklucho-Maclay, X X I I I , 303.
Kaart, zie Oudheden.
Kadoe, n
n
Kakian.
Iets over het Ceramsche Kakian-verbond, door A. van Ekris.
X V I , 290.
Kalangers.
De Kalangers, door G. Ketjen, met aanteekeningen door H.
L. Ch. te KL, XXIV, 421.
Kalibah, zie Bandjermasin:
Kampar, zie Pangkaïïan.
Kapoeas.
Rapport van den Assistent-Resident C. Kater, aangaande eenen
op de Boven-Kapoeas plaats gehad hebbenden sneltogt,
ondernomen door eene bende Taman-Dajaks, in het voorjaar van 1862, X V I , 253.
Kattinggola, zie Holontalo.
Kawi, zie Béwa-danda, Oudheden.
Kcbantonan, zie Oudheden.
Kerkelijke aangelegenheden, zie Batavia, Ceram.
Kertâ-Simâ, zie Bali.
Kesam.
Schets der Kesam, Semendo, Makakauw en Blalauw, door J.
S. G. Gramberg, XV, 446.
Key-eilanden, zie Aroe-eilanden.
Koeboe.
Woordenlijst, door J. H. Deibert XXI, 447.
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Aanteekeningen van H. N. van der Tuuk op Deibert's woordenlijst, X X I , 458.
Woordenlijst van J. M. van Berckel, houdende eenige verbeteringen in de woordenlijst van J. H. Deibert, XXI, 464.
Koepang.
Koepang omstreeks 1550, door Mr. 3. A. van der Chijs,
X V I I I , 209.
Zie ook: Maleische taal.
Koetei.
Verslag van het verhandelde tot regeling der betrekkingen
tusschen de Maleische en Boeginesche nederzettingen van
de Koetei-rivier onder den vorigen Sultan van Koetei,
XXIV, 212.
Kota-rosan, zie Oudheden.
Kota-Pinang.
Eenige aanteekeningen, gehouden op een reisje naar en door
de bovenstreken van Kota-Pinang, door W. J. Larive,
X V I I I , 240.
Kotika.
De Makassaarsche en Boeginesche Kotika's door Dr. B. E.
Matthes, X V I I I , 1.
Kroonsieraden, zie Bandjermasin.
Kwali, zie Lontar-handichriften.
Lampong.
Proeve van een vergelijkende woordenlijst van Lampongsche
tongvallen, door H. N. van der Tuuk, XVII, 569.
'tLampongsch en zijne tongvallen, door Dr. H. N. van der
Tuuk, X V I I I , 118.
Brieven van H. N. van der Tuuk, betreuende het Lampongsch,
X I X , 362.
Landbezit, zie Celebes, Java.
Langkat, zie Beli.
Lematang, zie Oendcmg.
Limoeto, zie llolontalo.
Lombok.
Schets van het eiland Lombok, door E. van Eek, XXII, 811.
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Lontar-handschriften.
Vlugtig berigt omtrent eeiiige lontar-handschriften, afkomstig
uit de Soenda-landen, met toepassing op de inscription van
Kwali, door K. F. Holle, X Y I , 450.
Zie ook : Bali.
Madjapahit.
Eene episode uit de geschiedenis van Madjapahit, door P. S.
A. de Clercq, XXIV, 280.
Madoera.
Geschiedenis van liet vorstenhuis van Madoera, uit het Javaansch vertaald door Dr. W. Palmer van den Broek,
X X , 241 en 471; X X I I , 1 en 280; XXIV, 1.
Tjareta brakaj. Proeve van Madoereesche spelling, door Dr.
J. J. van Limburg Brouwer, X X I I I , 318.
Zie ook : Java.
Makakauw, zie Kesam.
Malagasy.
Berigt, door A. B. Cohen Stuart, X V , 286.
Een paar rectificaties, door A. B. Cohen Stuart, X V I , 189.
Malagassiscli en Javaansch, door J. Meinsma, XXIV, 348.
Malakka.
Twee belegeringen van Malakka (1756/57 en 1784), door E.
Netscher, X I I I , 285.
Was Malakka tusschen 1795 en 1818 eene Nederlandsche of
eene Britsche bezitting?, door E. Netscher, X V I I , 68.
Maleische taal- en letterkunde.
Een Maleisch handschrift met klankteekens, door A. B. Cohen
Stuart, X I V , 189.
Lijst van eenige, in 't Maleisch gebruikelijke woorden van
Sanscrit-oorsprong, door H. von de Wall, X V I , 881.
Eenige opmerkingen op drie kleine geschriften, waarmede de
heer Klinkert als schrijver is opgetreden, door H. von de
Wall, X I X , 305.
Etymologie van ja-itoe, istiar, mèrbot en modin, door A. B.
Cohen Stuart, X I X , 540.
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Boekbeoordeeling, door H. von de Wall, XTX, 565.
Twee geschriften van den heer H. C. Klinkert, beoordeeld
door H..von de Wall, XX, 78.
Lijstje van ßottinesche woorden, gebruikelijk in het Koepangsch Maleisch, door W. M. Donselaar, X X , 357.
Woorden uit andere talen opgenomen in het Koepangsch Maleisch, door W. M. Donselaar, X X , 571.
Eenige bijzonderheden over het Maleisch van Palembang, door
E. S. A. de Clercq, XXIII, 517.
Zie ook: Atjek, Borna, Madjapahit, Melanesie, Menangkabou, Pandawas.
Mandaren.
De vestiging der Mandaren in de Tomini-landen, door J.
G. E. Eiedel, XIX, 555.
Mapalus.
De Mapalus-vereenigingen in de Minahassa, X I I I , 190.
Martapoera, zie Band)'er•masin.
Masorsinggih.
Masorsinggih, eenige verspreide aanteekeningen over het bestaan
en gebruik van eene hooge en eene lage taal in het Balineesch, door J. de Vroom, X V I I I , 310.
Mataram.
Piagem van den vorst van Mataram, door K. E. Holle
XIII, 492.
Melanesie.
Einiges über die Dialecte der melanesischen Völkerschaften in
der Maleischen Halbinsel, von N. von Miklucho-Maclay
X X I I I , 309.
Menado.
Bijdrage tot de geschiedenis der zeeroverijen op de kusten der
Minahassa (1776 en 1777), door J. G. E. Riedel, XIV,
511.
Het oppergezag der vorsten van Bolaiiug over de Minahassa,
door J. G. E. "Riedel, X V I I , 505.
De Minahasa in 1815. Bijdrage tot de kennis van NoordSelebes, door J. G. E. Riedel, X V I I I , 458.
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Losse aanteekeningen, door P. S. A. de Clercq, XX, 192.
Zie ook : Alifoeroe, Atvoeh-taroena, Bantih, Bima,
Boeooi, Bolaäng-mongondoiiw, Fosso, Jlolontalo, Mandaren, Mapalws, Ranojapo, Sangi, TiwoeJcar, Tooeoen-loeloe, Tooe-oensea, Tondano.
Menangkabau.
Tjoerito palasik. Proef van Menangkabau'sch dialect door J.
J. van Limburg Brouwer, X X I , 288.
Vijftig Menangkabausche pantoens met eene verklarende woordenlijst, door L. K. Harmsen, X X I , 480.
Menangkerbausch-Maleische raadsels, door L. K. Harmsen,
X X I I I , 258.
"Een Menangkarbousclie heilige, door D. Gerth van AVijk,
XXIV, 224.
Mendoet, zie Oudheden.
Minahassa, zie Menado.
Mindanao.
'Bin Beitrag zu der Keimtniss der Sprachen auf Mindanao,
Solog und Sian, der Papuas der Astrolabe Bay auf NeuGuinea, der Negritos der Philippinen, und einige Bemerkungen über Herrn Eiedel's Ueberseozungen ins Tagalische
und Ksayasche, von Dr. A. B. Meijer, X X , 441.
Eine Correction zur Seite 459 von Theil XX, von N. von
Maclay, X X I , 120.
Molukken.
Voorloopige mededeelingen nopens reizen in den Molukschen
archipel, door Dr. II. A. Bernstein, XIV, 399 ; XVII, 79.
Montrado.
Schets van Montrado in 1861, door M. von Paber, XIII, 457.
Namen.
Iets over namen en galars onder de Maleijers in de Padangsche
bovenlanden, bepaaldelijk in noordelijk Agam, door G.
Mansveld, XX11I, 442.
Zie ook: Alifoeroe, Bagelen, Balanipa, Plaatsnamen,
Singaparna.
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Natoena-eilanden, zie Anambas-eilanden.
Nieuw-Guinea.
Reis naar de zuidwestkust van Nieuw-Guinea, de Goram- en
Ceram-laut-eilanden en oostelijk Geram, door P. van der
Crab, XIII, 531.
Zie ook: 'Dorei, Mindanao, Papoea.
Numismatiek.
Chronologische lijst van gedenk- en legpenningen, eereteekens,
vrijmetselaars-, toegangs-, begrafenis-, brandspuit-, bruilofts- en andere penningen, betrekking hebbende op de
voormalige en tegenwoordige bezittingen der Nederlanders,
beoosten de kaap de Goede Hoop, door J. S. van Coevorden, XIV, 24; XV, 209; X V I , 347, X I X , 358.
Gouden medaille, vereerd aan den Sulthan van Ternate, door
Mr. J. A. van der Chijs, XIV, 187.
Nederlandsch-Indische penningen, door J. S. van Coevorden,
XIV, 496.
Zijn de munten nos. 287 en 28S van het werk van prof.
Millies: Recherches e t c , van Makassaarschen oorsprong?
door A. Ligtvoet, X X I I I , 159.
Oendang.
Oendang-oendang of verzameling van voorschriften, in de Lematang-oeloe en ilir en de Pasemahlanden van oudsher
gevolgd en door langdurig gebruik hadat of wet geworden, door G. J. Gersen, X X , 108.
Oengaran, zie Oudheden.
Omi.
Nog iets over het omi-spel, door F. C. Wilsen, X I I I , 192.
Onderwijs.
Bijdragen tot de geschiedenis van het inlandsen onderwijs in
Nederlandsch-Indiè', aan officiële bronnen ontleend, door
Mr. J. A. van der Ckjs, XIV, 212; X V I , 1.
Opmerkingen, zie Maleische taal.
Oudheden,
Hindoe-oudheden op de noord-kust van Borneo, door v. d.
C. XIV, 91.
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Oud beeld in Benkoelen, door v. d. C. X1Y, 188.
De batoe-toelis te Batavia, door J. S. G. Gramberg, XVI, 427.
Verslag aangaande den aan den voet van den Soembing en
Sendoro onlangs ontgraven steenen trap, door G. A. Pet,
X V I , 471,
Voorloopig berigt omtrent vijf koperen plaatjes, door K. F.
Holle, X V I , 559.
De batoe toelis te Buitenzorg, door K. F. Holle, XVII, 483.
Steenen beitels in 't museum van 't Bataviaasch Genootschap,
gerangschikt door J. J. van Limburg Brouwer, XVIII, 67
Beschreven steenen op Java, door A. B. Cohen Stuart en
J. J. van Limburg Brouwer, X V I I I , 89.
De koperen plaatjes van Këbantënan, door K. F. Holle,
X V I I I , 367.
Aanteekeningen over de hoofd-tempels in Kadoe en Djokdjokarta, door E. II. Th. Friederich, X I X , 411.
Over de omgeving van het Oengaran-gebergte, door B. H.
Th. Friederich, X I X , 501.
Eenige opmerkingen omtrent de vele op Java voorkomende,
zoogenaamde Siwabeelden, door F. C. Wilsen, XX, 59.
De Boeddhistische Triemoerti op Java, voorgesteld in den
tempel te Mendoet, door F. C. Wilsen, X X , 166.
Het Sanskrit op eenen steen afkomstig uit Prambanan, door
H. Kern, XX, 219.
Het Hindoe-rijk van Doho, door H. Hoeperinans, XXI, 146.
Buïne van Koeta-rosan, door J. A. B. Wiselius, XXIII, 42.
Brief van Dr. H. X. van der Tuuk, X X I I I , 140.
De kaart van Tjiè'la of Timbauganten, door K. F. Holle,
XXIV, 168.
Zie ook: Bandjermasin, Lontar-handschriften, Palembang, Tiwoehar.
Palembang.
Hindoe-monumenten in de bovenlanden van Palembang, als
bron van geschiedkundig onderzoek, door E. T. Tombrink,
X I X , 1.
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Zie ook: Blida, Kesam, Maleische taal, Semendo.
Pandawa's.
Geschiedenis der Pandawa's naar een Maleisen handschrift, door
Dr. H. N. van der Tuuk, XXI. 1.
Pangkallan.
Aanteekeningen betreffende de landschappen VI kotta Pangkalku en XII kotta Kampar, door G. du Bij van Beest
Holle, XXIV. 356.
Papoea.
Verzeichnis* einiger Worte der Dialeete der Papuas der Küste
Papua-Kowiaij in Neu-Guinea, von X. von MikluchoMaclay, X X I I , 372.
Zie ook : Mindanao.
Pasemah, zie Oendang.
Pateda-hoelawa, zie Holontalo.
Péhi.
Verklaring van het pélii-spel, door F. S. A.Fde Clercq, XXIII
512.
Pëla.
Het pëla der Amboneezen, door F. S. A. de Clercq, XX, 564.
Philippinen.
Uber die Einwohnerzahl der Philippinischen Inseln, von Dr.
A. B. Meijer, XX, 434.
Plaatsnamen.
Verbeterde spelling van eenige inlandsche plaatsnamen, door
P. S. A. de Clercq, XXIV, 268.
Prambanan, zie Oudheden.
Preanger.
Bijdragen tot de geschiedenis der Preanger-regentschappen,
door K. P. Holle, X V I I , 316.
Qâdhî.
Over het ambt van den Qâdhî. Bijdrage tot de'kennis der
rechtspraak volgens den Islam, door Mr. L. W. C. van
den Berg, X V I I I , 418.
Ranojapo.
De overzijde der Ranojapo , door P. S. A. de Clercq, XIX, 250.
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Rectification, zie Malagasy.
Reisbeschrijvingen, zie Arue-eilanden, Bali,
Bantam,
Batak , Zfca , Bajak, Dorei, Engano, Kotta-pinang,
Molukken, Nieuw-Guinea, Oudheden, Riouw, Siak,
Zuid- Wester-eilanden.
Riouw.
Togtjes in hot gebied van Riouw en onderhoorigheden, door
E. Netscher, XIV, 1 en 340.
Zie ook : Anambas-eilauden.
Rotti.
Eein'ge Notizen over Rotti en de Rottinezen door Jackstein,
X X , 350.
Zie ook : Maleische taal.
Rijswijk.
Naamsoorsprong van de buurt Rijswijk te Batavia, door N.
P. van den Berg, X V I I I , 328.
Saleijer.
Het eiland Saleijer, door N. P. van der Stok, XT, 398.
Sangi.
De sesamboh of Sangische volksliederen, door J. G. F. Riedel,
X V I I , 279.
Zie ook : Awoeh-taroena.
Sanskrit, zie Maleische taal, Oudheden.
Savoe,
Naamlijst van al hetgeen den Savoenees tot onderhoud en
veraangenaming des levens wordt geschonken, enkel door
den //kepoeêe doeêe," — borassus flabelliformis — en eenige
aanteekeningeii betreflende de geschiedenis der Savoenezen,
door M. Teffer, X X I I I , 347.
Aanteekeningen tot de bijdrage van den heer Teffer over het
eiland Savoe, door H. C. Humme, XXIII, 359.
Sekah, zie Billiion.
Semindo.
Rapport van de marga Semindo-darat, afdeeling Kommering
Ogaii-oeloe en Euim, residentie Palembang, door H. Pauw
ten Kate, XVII, 525.

607
Zie oek: Kesam.
Serdang, zie Beli.
Siak.
Reis naar Siak, door J. S. G. Gramberg, X I I I . 497.
Siam.
Overzigt der betrekkingen van de Nederlandsch Oost-lndisehe
Compagnie met Siam. X I I I , 410.
Sian, zie Mindanao.
Sidin, zie Bajai.
Si-Gompoelan, zie Batak.
Singaparna
De plaatsnaam Singaparna, door K. F. Holle, X X I V , 177.
Singkir, zie Bandjermasin.
Sneltogt, zie Bajak, Kapoeas.
Snippers.
Snippers betreffende Indische land- en volkenkunde door K,
F. Holle, X V I , 568; XVII, 558; X I X , 472; XX, 63.
153 en 231.
Société, zie Bladvulling.
Soenda.
Geschiedenis der Soenda-landen, door J. Hageman Jcz., XVI,
193; XVII, 178; XIX, 201.
Over de Europesche boeren, 1742-1760, door J. Hageman Jcz.,
X V I I , 59.
Soendasche raadsels, door K. F. Holle, X V I I , 369.
Soendasche dongeng, door J. A. Uilkens, X V I I I , 283.
Soendasche spreekwoorden, door J. A. Uilkens, XVIII, 395 ;
XX, 327; X X I , 183.
Soendasche 'spreekwoorden, door K. F. Holle, X I X , 271.
Kitab pakih Soenda, door J. J. van Limburg Brouwer,
XIX, 423.
Over de spelling van het Soendaneesch met Latijnsch letterschrift, door G. J. Grashuis, X I X , 490.
Het schrijven van Soendasch met Latijnsche letter, door K.
F. Holle, X X , 91.
Kenige opmerkingen betreffende Coolsma's handleiding bij de
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beoefening der Soendaneesche ' taal, door J. A. Uilkens,
X X I , 248.
De Soendanesche tolk. Hollandsch-Soendanesche woordenlijst
van G. J. Grashuis, door S. Coolsma, X X I I I , 1.
Antikritiek, door S. Coolsma, X X I I I , 282.
Opmerking ten aanzien van dahar pak", van den heer Coolsma,
door Raden Karta Winata, X X I I I , 593.
Zie ook: Lontar-handschrift'en , Oudheden, Preanger ,
Singaparna.
Solog, zie Mindanao.
Solor.
De Solor-eilanden, door J. M. Kluppel, XX, 378.
Spellen, zie Omi, Pé/d.
Spreekwoorden, zie Bali, Soenda.
Sumatra.
Bijdragen tot de kennis van Sumatra's Noord-Oostkust, XVII,
•ï 7 7
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Zie ook: Atjeh, Baros, Batak, Blida, Dell,) Kesam,Koeboe, Kota-pinang, Menangkabaw, Name\^, Oete-j
dang, Pasema/i, Semmdo, Siak.
Sumbawa.
Aanteekeningen betreffende den economischeu toestand en de
ethnographie van het rijk van Sumbawa, door A. Ligtvoet,
X X I I I , 555.
Taalkunde, zie Aroe-eilanden, Atjeh, Awoeh-Taroena, Balannipa, Bali, Baiidjermasm, Bantam, Banlih, Boeroe, Koma, (Jeram, Dewa-danda, Elberveld, Gericke,
Holontalo, Java, Johor , Koeboe, Kotika, Lampong,
Lordar-handschrifleu, Madura, Malagas// , Maleische
taal, Masorsingijih, Mataram, Melanasie, Menangkar.
bau, Mindanao, Oudheden, Papoea, Sangi, Singaparna,
Soenda, looe-Oemea.
Tadjau.
Iets over de bij de Dajaks in de Wester-afdeeling van Borneo
zoo gezochte tampajans of tadjaus, door O Kater, XYI,
438,
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Tallo.
Geschiedenis van de afdeeling Tallo (gouvernement Celebes),
door A. Ligtvoet, X V I I I , 43.
Tambelan, zie Anamhas-eilanden.
Tampajan, zie Tadjau. .
Tanah-laoet.
De Tanah-laoet door J. J. Meijer, XIV, 381.
Tasikmalaja.
Beschreven steen van Tasikmalaja, residentie Preanger, door
K. F. Holle, XXIV, 586.
Taijouan.
Lijst der Xederlandsche landvoogden van Taijouan (Formosa),
door J. T. C. van der Mark, X V I , 259
Tegalsari.
De priesterschool te Tegalsari, door F. Fokkens, XXIV, 318.
Ternate.
Verovering van Ternate door de Engelschen in 1810, door
Mr. J. Bousquet, X V I , 87.
( j \ W J Cranssen te Ternate, 13 September 1799—19 Juni)
18dl, door Dr. L. W. G. de Eoo, X V I , 503.
Zie ook : Numismatiek.
Timor.
Une rébellion à Timor en 1861, par A. de Castro, XIII, 389.
Zie ook : Bima, Koepang.
Titels, zie Ambtslenamingen.
Tiwa. '
Het //tiwa" der Dajaks, door Ullmann, XVII, 70.
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J. G. F. Riedel, XIV, 369.
Een Tooe-oen-boeloesch ordalium, XIV, 506.
Tooe-oensea.
Tooe-oenseasche fabelen, door J. G. F. Eiedel, XVII, 802.
Troeboekvisscherij.
De troeboekvisscherij door J. S. G. Gramberg, XXIV, 298.
Tijdrekening.
Nieuwe bijdragen tot de kennis van de Mohamedaansche tijdrekening in den Indischen archipel, door A. B. Cohen Stuart,
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Vraag, zie Bagelen.
Zeeroof,
Berigten omtrent den zeeroof in den Nederlandsch-Indischen
archipel, X V I I I , 435; XX, 302, 399 en 566; XXIII,
380; XXIV, 475.
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