
RAPPORT

TIDOREESCH-HALMAHERA.

Halmahera of het groote laud, dat dezen ïiaam draagt, wegens
de grootere uitgestrektheid boven de nabij liggende eilanden,
werd voor een reeks vau jaren achtereenvolgens door de destijds
machtige vorsten van Ternate en Tidore tenondergebracht, daar de
eerste zich van het geheele noordelijke schiereiland en van het
uiterste gedeelte van het zuidelijke, die van Tidore zicli van
het overige meester maakte.

Welke, de oorspronkelijke regeeringsvorm van dit land was,
of het aan vorsten onderworpen dan wel eene of meer repu-
blieken uitmaakte, is iets, waaromtrent, wat het Tidoreesche
gedeelte aangaat, geene overlevering bestaat, terwijl de Tido-
reesche boeken, die hierover mogelijk eenig licht zouden kunnen
verspreiden, verloren geraakt zijn. Ook is het der bevolking
onbekend, hoewel het de algeineene gedachte is, of het land
verdeeld was in die landschappen, waarvan nu de benaming en
kennis der grensscheidingen nog bestaan, niettegenstaande de
meeste thans nagenoeg geheel ontvolkt zijn.

Hunne namen en ligging zijn als volgt. Langs de noordkust van
liet noordooster-schiereiland strekt &»oK« zich van Tafongo ' ten
zuidoosten van de pas van Dodinga tot Wassilee uit, welke plaatsen
40 a 50 palen van elkander gelegen zijn. #wf/o/« maakt liet
geheele landschap uit van Wassilee aan de noord- tot de Boes-
boesoe aan de zuidzijde van dit schiereiland j ik berelcen, dat
het 130 palen in den omtrek heeft. Aan dit distrikt grenst

' Tafongo heet op de kaart van Melvill verkeerdelijk Jofongo, op de hier-
jjeyers gevoegde oude kaart Tasungu. B. A.
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dat de geheele oostergolf en eeueu afstand van 80 ft 90 palen
langs de kust beslaat tot aan Dolafei op de noordkust van
het oost-zuid-oostelijke schiereiland. Op de punt van dit laatste
ligt de provincie Pö/««i, welke ten noorden en ten zuiden
door Dolafei beperkt wordt en waarvan ik de kustlijn op 60
a 70 palen schat. Van het zuidelijke Dolafei tot aan de op het
zuidelijk schiereiland gelegen Hoek Foija ' vormen deze beide
schiereilanden een bocht, die op eene uitgestrektheid van 90
palen langs de kust liet landschap #Wa uitmaakt. De kust
van Tandjong Foija aan de oost- tot aau Daipodo aan de
westzijde van- het zuider schiereiland, die een omvang zal hebben
van 130 palen, behoort onder Teruate. Van Daipodo tot aan
het ten noorden van deze plaats gelegen Kayassa, welk land-
schap eene uitgestrektheid van 60 palen langs de kust beslaat,
ligt het zesde gedeelte van Tidoreesch-Halmahera, dat echter
geen Sengadji-schap zoo als de vijf overige was, maar altijd
onder onderscheidene mindere hoofden gestaan heeft.

Ik vind mij verplicht, hierbij op te merken, dat de boven
opgegeven landsuitgeslrektheid maar eeue schatting is wegens
het onuoemlijk getal bochten, die de stranden hebbeu en daar
er geen e wegen bestaan, die rechtstreeks van de eene plaats
naar de andere voeren, alsook omdat de grensscheidingen
der binnenslands elkander rakende distrikten, zooals Maba,
Weda, Samolla, niet genoeg aan die zijden bepaald zijn; om
die redenen, zeg ik, is het niet mogelijk, den omvang met die'
nauwkeurigheid op te geven, als ik anders wel geweuscht zoude
hebbeu.

Door de gedurige strooperijen der bewoners van Ternataausch-
Halmahera en van de Ternataneu zelve zagen de ingezetenen
van Samolla zich genoodzaakt, hun distrikt te verlaten en
vestigden zij zich op liet grondgebied van Weda.

Ook de ingezetenen van Bitjoli waren door de instorting
van eene in zee uitstekende rots, waarop hunne voornaamste

' Reeds op de onde kaart even als bij Melvill leest men Foya. TandjonR
Toya, dat bij Bernstein 1). XIV bl. 451 en XVII bl. 101 voorkomt, is zeker
een drukfout De grenslijn tusschen het Tidoreesch en Ternataansch gebied op Zuid-
Hiilmahcra loopt bij Melvill van Taya naar Taudjong-Djojopa. Na vergelijking
met de oude kaart geloof ik, dat de grens door Melvill goed is aangegeven,
maar dat Tandjong Foya, bij hem veel te noordelijk geplaatst, staan moet,

" waar hij Taya beeft. Het westelijk einde dezer grens heet by Cambier üaipodo,
bij Bernstein Tandjong Doipodo (D. XIV bl. 492). Men zal dus het eerste
voor Melvills Ujojopa mueten verkiezen,. . ^ . . . . ,, _, . . ,.' R. A,
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negorij gebouwd was eu waarbij ineuscheu, huizen en vee in
een oogenblik tijds een prooi der golven werden, niet langer
in staat, de gedurige aanvallen hunner overburen van Galela
eu Tobello te wederstaau. Nadat zij zich gedurende eenige jaren
dan hier en dan daar opgehouden hadden, verzochten zij den
Seugadji van Maba, hun eene plaats op zijn gebied in te
ruimen, waarop deze hun toestond, zich bij liet kleine riviertje
Wosso te vestigen, waar zij zich thans nog bevinden ' .

In later tijden hebben er onder den Tidoreeschen Sultan
Djin-al-Abdin, toen de heer Wieling gouverneur van Ternate
was, naderhand onder den naar Batavia verbannen Sultan Moeda
eu eindelijk ten gevolge der door kapitein Teunisz in deze
streken gedane expeditie * zoo vele verhuizingen en weder ver-

' Op de oude kaart vindt men Bitjoli in de vroegere ligging b\j het uiteinde
van het noordooster-schiereiland; op de kaarten van Gregory en Melvill hij
Wosso op de noordkust van het zuidooster-schiereiland. R. A.

» Wieling was Gouverneur van Ternate van 1803—1808 (7yrfj(^ri/ï AW.
/nrftó, 1856, D. I , bl. 254). Sultan üjain-al-Abdin, zoon van den in 1779
naar Ceilon verbannen Sultan Djamaloedin, overleed in 1811 en werd toen op-
gevolgd door zijn onderen broeder Prins Mossel onder den naam van Sultan
Mohamad Tahir. Een andere broeder, Radja Moeda, die den vader in zijne bal-
lingschap gevolgd was, wilde zich bij die gelegenheid op den troon van Tidore
plaatsen. De Engelsche resident wist dit te beletten en zond hem naar Ambon
op. In 1815 sloten de Engelschen — misschien wel, om Nederland na de terug-
gave der Molukken in moeielijkheden te wikkelen — een kontrakt met Radja
Moeda, waarbij hem onder den titel van Sultan het beheer over de distrikten
Maba, Wcda en Patani afgestaan en de opvolging op den troon van Tidore
verzekerd werd. Sultan Moeda resideerde sedert te Bitjoli, waar hij zich reeds
in December 1817 tegen het Nederlandsen gezag verzette. De opstand werd
spoedig onderdrukt en Sultan Moeda in Mei 1818 naar Java gezonden (zie de
lijst der Tidoreesche Sultans bij van der C r a b , j)ib/«iic^(; üttoirfe», bl. 318
en de Memorie over het Gouvernement der Molukken vau den aftredenden gou-
verneur de Koek aan zijn opvolger Tilenius Kruijthuff d.d. 1 Januari 1819, iu
handschrift op de bibliotheek van bet Instituut). De expeditie van kapitein Teunisz
had in 1820 en 1821 plaats en werd ondernomen, om het gezag van den
Sultan van Tidore over zijne oproerige onderdanen op Halmahcra te handhaven.
De haat der bewoners van Halmabera tegen het drukkend Tidoreesch bestuur
was destyds zoo groot, dat 244 iulaudsche hoofden den kapitein Teunisz ver-
zochten, onder hot rechtstreeksch bestuur van Nederland te komen. (7Y/«hc£r. JVcrf.
farftó, D. I , bl 359) Toen daarentegen deze expeditie het gezag van den sultan
hersteld had, ontweken duizenden zoo uit de Tidoreesche distrikten Maba, Weda
en Patani als uit de Ternataansche landen Tabello en Galela hun vaderland
en begaven zich naar Noord-Ceram, vanwaar zij onder aanvoering van Radja
Djailolo — afstammeling van een Tidoreeschen prins van dien naam, die na
Sultan Djamaloedin» verbanning in 1799 zich het gezag over de Ternataansche
Alfoeren van Djailolo bad aangematigd — den Molukschen Archipel door hunne
YOprtdarendc jseerooverijen verontrustten, In 1823 zond de gouverneur der Mo»
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huiziugen plaats gehad, dat meu zeggen kan, dat tegenwoordig
bijna geene negorij meer op den voorvaderlijken grond staat.
Dit zal blijken uit de hier volgende opnoeming der onder de
opgegeven distrikten behooreude negorijen, met bijvoeging der
plaatsen, waar deze thaus gevestigd zijn.

D i s t r i k t S a m o l l a .
De hoofdnegorij Samolla, onder eeueu Sengadji.
// uegorij » // // Kimelaha. '

^ // // Sawaai " // *
D i s t r i k t P a t a n i .

De hoofdnegorij Patani, onder eeueu Sengadji. - ,
'/ uegorij Kipaai
" " Wailoo

,n , ,. « Aimelana s.
'/ // lehoeh
// // Guimja

D i s t r i k t W e d a .
De hoofdnegorij Weda onder eenen Seugadji.

'/ negorij Soatine ^ • .
>/ '/ Kea i

// // Wali j . .
// // Kobe f

Wastoero ^ " Kimelahas.
Tide f

// '/ Wayaboelaug j ^ . '
Doti

// w Mesa '

lukken Merkus eene expeditie naar Noord-C!eram, die eerst onverrichter zake
moest aftrekken, maar na bekomen versterking Hatiling, den zetel van Radja
Djailolo vermeesterde en te Sawaai een Nederlandsclic bezetting achterliet. Radja
Djailolo toonde zich nu bereid, in onderwerping te komen, mits hij niet onder
het gezag van Tidore terugkeerde. In 1825 bezocht Merkus zelf de noordkust
van Ceram met twee oorlogschepen en sloot met Radja Djailolo een kontrakt,
waarbij diens oudere, vroeger naar Java verbannen broeder, Prins Askar, onder
Nederlandsen oppergezag als Sultan van Ceram het bewind verkreeg over de
noordoostkust van dit eiland van Hatiling tot Waroe. De nieuwe Sultan was
echter voor zijne taak niet, geschikt; zijne onderdanen zetten hun zwervend
leven voort, terwijl de Sultan, om te beter zgne zeerooverijen te kunnen voort-
zetten, zich op de onbewoonde Übi-Eilanden vestigen wilde. Om dit te voorko-
men, werd in 1832 het pas opgerichte rijk van Ceram weder opgeheven, de
Sultan op nieuw naar Java verbannen en het overschot der uitgewekenen van
Halmahera, ongeveer 1300 man, naar hunne oude woonplaatsen Maba, Weda
en Patani teruggebracht. (K/ckcAr. pa» jV«rf. ƒ;«#«, Jaarg. 7, D. I I , bl. 561
en ryrfic/,r. #rf, <?<?*. XVli bj. 489), . ' ,: B, A,
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Alle deze negorijen zijn thans op last- van den Sultan verplaats

naar de westkust van Hahnahera tegenover Tidore. ' Verder

liggen daar de altijd aldaar gevestigde negorijen:

onder eenen ambtenaar Kolandi genaamd,
Pajahe

Aki majora

Aki lamo

Wamo

Pajahe

Loko

onder Kimelaha s.

T. • onder Ngofl'amaniera's.

Taoeno

D i s t r i k t M a b a .

De lioofdnegorij Maba ouder eenen Sengadji en

onder Kimelaha's

te Wassilee. *

// negorij " » " Kimelaha te Pauga.

w // Lolobata

// » Laipo

w // Watch i

« // Petelei

// » Maba onder eeneu Kimelaha en ' '

;/ » Tngli * » " " bij Wosso (Bitjoli).

» « Gotowassi onder eenen Kimelaha is nog op hare

onde plaats aan een water van dien naam zeven palen ten

noordwesten van Wosso.

D i s t r i k t B i t j o l i .

De hoofdnegorij Bitjoli onder eeuen Sengadji en

w negorij Samaflb " » Kimelaha te Wosso.

» « Boeli '/ '/ // ligt ten

noorden van Wosso aan eene uitwatering Gainesang; ook de

meeste tot de negorij Wajamli onder eenen Kimelaha behooreude

• De kaart van Melvill plaatst op de znidkust van het zuidooster schiereiland
van oost naar west de negorijen Kobic, Koye, Wally, Maissa eu Pote. Daar
nn Bernstein al deze plaatsen op zijne reis langs die kust vermeldt (T). XIV,
bl. 453) blijkt daaruit, dat, deze onder Weda beboorende negorijen, evenals
Weda zelf, na Cambiers rapport weder vau Halmahera's westkust naar hunne
oude woonplaatsen zyn teruggekeerd. R. A.

' Panga en Wassilee liggen beide op de westkust van het noordoostelijk
schiereiland, zoodat de bevolking van het distrikt of juister de stam van Maba
zich grootendeels naar de hier boven opgegeven grenzen van het landschap
Samolla begeven had. R. A.

' Dit Ingli is zeker bet Jegcli der oude kaart beoosten Gotiewassie. R. A,
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mensclieu wonen te Walalee, eeue plaats benoorden den Hoek

van Wnjamli. •
Het is mij niet mogelijk geweest, de eigeulijke beteekenis

van de namen de/er plaatsen te weten te komen, omdat
men, toen ik daarnaar informeerde, ten antwoord gaf, dat zij niet
twijfelden, of hunne voorvaderen hadden hunne redenen gehad,
om den eeuen of anderen naam aan eene plaats, berg of rivier
te geven, maar dat daarvan geene overlevering bij hen
bestond. Bij de bevolking zijn verschillende talen in gebruik;
van de drie, die te Bitjoli gesproken worden, laat ik hierachter
eenige woorden met hunne beteekenis volgen.

De luchtgesteldheid van Bitjoli, en, zooals ik hoor, ook die
van het geheele. eiland is gezond, behalve bij de kentering
der moessous in plaatsen, waar zich groote sago-bosschen en
bij gevolg -uitgestrekte moerassen bevinden, zooals bij voor-
beeld in de uegorijen van Maba en Weda, waar de menschen
in dien tijd veel aan warme koortsen onderhevig zijn.

De aard vau den bodem is meest bergachtig, maar dicht bij de
stranden, waar zich dan ook de meeste sago-bosschen bevinden,
vooral in de zoo even genoemde distrikteu, veelal moerassig
en bestaat daar uit eene zeer vette vruchtbare kleiaarde. Sommige
bergen zijn vrij hoog en behalve eenige kale rotsen meestal
met hoog geboomte bewassen. Hoewel thans geeue daar-
van brandt en de oudste inlanders zeggen, niet te hebben
gehoord, dat ze ooit gebrand hebbeu, besluit ik uit eene als
uitgebrande steenkolen voorkomende steensoort, die in groote
hoeveelheid op de beide oostelijke schiereilanden gevonden
wordt, dat in deze omstreken sterke uitbarstingen plaats
gehad hebben. Volgens de ontvangen beschrijving der bergeu
op het zuider schiereiland tusscheu Weda en Pajahe, die door
de Tidoreezen Goenoeng Kalapa Tutuhu, Kaiiari en Seho
Mongola * genaamd worden, houd ik ook deze voor nog

' Boeli en Wayarali liggen nog binnen de oude grenzen van het distrikt
Bitjoli aan de zuidoostzyde van bet noordooster schiereiland. Zonderling is
bet, dat Boelie op de oude kaart in het binueuste der baai tusschen Maba en
Gotiewassie ligt. H. A.

* Bernstein noemt dezen berg Seho Manorra. (0. XIV bl. 450). Het iü
Volgens hem de hoogste berg tusschen Weda en Pajahe, die evenwel nauwelijks
2000 voet bereikt. Daar deze natnuronderzoeker hier uergena van vulkauischen
aard gewag maakt, zal men het vermoeden van Cambier, alleen steunend op
de beschrijviug van Tidoreezen, dat hier vulkanen zouden ziju, moeten ver-
werpeu. R- ^>
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ongeopende vulkanen, waarvan de ten zuidwesten van Wassilee
op het noordooster schiereilaud gelegen berg Wato-Wato ook
al het aanzien heeft.

Aan de bosschen heeft men hier geene bijzondere namen
gegeven. Dit zou ook moeielijk zijn, dewijl met uitzondering
van de weinige boven opgenoemde, bewoonde plaatsen het
geheele land niets dan een bosch of wildernis is. De daar-
in voorkomende houtwerken zijn zeer menigvuldig en tot
onderscheiden einden te gebruiken. Het Gowaya, Morotala,
Koefkoefoe, Sabujale, Solamo, Tutuhu petche, Djodjanni,
Nangkagora, Bosfoea, ïotiri naka, Gossehe kaai, Tofiri niha,
Tutuhu bula, ijzerhout, Motoa, Kaporatja, Posie-posie, Dauw,
Gofassabatu en Gofassababa zijn alle voor den bouw van
huizen, prauwen en sommige voor den scheepsbouw zeer ge-
schikt, terwijl de Gofassabatu en Kaporatja de schoonste knie-
en kromhouten voor de zwaarste schepen verschaft. Het Tako-
bauga, ook Bintangor genaamd, is zeer geschikt voor masten,
daar dit ligt en sterk hout eene aanzienlijke hoogte bereikt. De
boom, genaamd Towabi, wordt op Celebes door de Boegineezen
en in navolging daarvan ook somtijds hier voor anker gebruikt.
Het rood en wit Lingoewa, bruin en rood Salimoeli en het Buwa
kira-kira zijn zeer fraaie meubelhouten, zooals ook vooral het
Botolino, dat een donker bruine kleur heeft, echter door den
tijd of door het gedurende 6 a 7 dagen in inoddergrond te
begraven, gitzwart wordt; het is zeer fijn van draad. Tk voeg
hierbij een kistje met een monster van ieder dezer verschillende
houtsoorten.

Het geheele land is rijkelijk met rivieren doorsneden, waarvan
de meeste niet veel meer dan den naam van beken verdienen.
Hun loop, oorsproug en richting is door de weinige bekend-
heid van den inlander met het land, dat hij bewooiit, onmo-
gelijk op te geven. Ten westen van Bitjoli zijn de voornaamste
uitwateringen die van Watchi, Gotowassi, Tewel, Ayer
Kimelaha, Ayer Sengadji, Gamesang, Gauw, Smeen, Lowan,
Sien, Boesboesoe; voorbij den Hoek van Waijamli die van Walelee
en Akilamo en beoosten Bitjoli die van Wosso, Guimjawi,
Ingli en nog verschillende andere, welke zeker wel tot de
vruchtbaarheid van den grond bijdragen, echter door hunne
kleinheid niet noemenswaardig zijn. Volgens de door mij inge-
wonnen berichten is de geheele Bocht van Weda, alsook het
Euiderschiereiland evenzoo bewaterd; omtrent de nameu der
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* rivieren aldaar werd ik echter zoo verschillend onderricht, dat
ik, om niet bezijden de waarheid te spreken, mijne hieromtrent
verkregen inlichtingen liever niet wil mededeelen. Er zijn hier
twee meren, een bij Weda en een bij Wassilee, beide slechts
van eene geringe uitgestrektheid.

Bitjoli heeft zeker de beste reede van> geheel Halmahera, waar
men negen of tien vademen zeer goeden ankergrond heeft; in
het seizoen der noordenwinden, die hier woedend sterk waaien
kunnen, is liet echter zaak, op dieper water een kabellengte ouder
het noordwaarts gelegen eiland Waaur te ankeren, waar men
zich voor alles veilig achten kan. Voor Weda is ook goede
aukergrond, maar het daarvoor liggende eiland Koeliffo geeft
geeue beschutting tegen de zuidoostenwinden, nog tegen de in
dien moesson aldaar staande hemel hooge zee. Ook bij Gita
kan men ankeren.

Waterleidingen, dammen en waterkeeringen zijn er, zoo veel
ik te weten heb kunnen komen, in het geheel niet; zelfs maar
zeer weinigen van hen, die ik daarnaar vroeg, begrepen, wat
dit zeggen wilde.

Wegen zoude men letterlijk kunnen zeggen, dat hier niet
bestaan, ten minste indien men dezen naam weigert aan de
stranden , die daartoe gebruikt kunnen worden en aan paden,
die van de overige wildernis niet te onderscheiden zijn, dan
aan kappen in de boomen en andere den inlander alleen be-
kende teekens. Als bewijs zal ik eene korte beschrijving geven,
van de reizen, die ik zelf gedaan heb.

Van Bitjoli begaf ik mij per prauw naar Boeli, dat ongeveer
8 uur roeiens van daar ligt en volgde toen twee palen ver
het strand. Daarop gingen wij het bosch in "en legden door de
moeielijkheid van den weg den afstand van ca. 60 palen, die
Boeli door de groote omwegen van Wassilee scheidt, eerst in
drie dagen af. Drie vierden van dezen weg loopt door de rivieren
Gamesang, Gauw en Toetoegal, waarin men meestal tot over
de knieën toe moet waden en van den eeneu steen op den
anderen springen. Door de gedurige spoeling van het water zijn
deze steenen zoo glad geworden, dat men, wil men niet ieder
oogenblik gevaar loopen van uit te glijden en te verdrinken,
genoodzaakt is, zijne schoenen uit te trekken en de reis op
zijne bloote voeten te doen. De weg, die niet door het water
loopt, voert berg op, berg af door dicht bosch, waar, zooals
boven gezegd werd, het voetpad van het overige gedeelte der
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wildernis niet dan aan kappen in de bootneii te erkennen is.
Van Wassilee begaf ik mij met een prauw over Dodinga naar
Ternate.

Eenige dagen later ging ik van Teruate naar liet zuidwestwaarts
van Panga aan de rivier Soot gelegen Besa. Vandaar gingen wij
een afstand van 36 palen te voet door een bosch, voordat wij
de rivier Aki Sengadji bereikten, die wij doorwaadden, totdat
wij aan de plants kwamen, waar zij bevaarbaar wordt voor de
daarop gebruikelijke vaartuigen, namelijk bamboezen vlotten ter
lengte van c*. 16 voet op eeue breedte van 5 voet. Daar het
land hier vrij hoog is, heeft men bijna altijd, zooals ik het
ook twee dagen ondervond, aanhoudende regens, dat zeer
onaangenaam is, dewijl de reiziger op den gelieelen tocht
daaraan bloot gesteld is. Wegens de over de rivier haugende
rotsen, die op sommige plaatsen bijna het water raken, ismen,
genoodzaakt, plat op de vlotten te liggen, wil men niet tegen
deze enorme steenklompeu verbrijzeld worden. Ook is het vooral
in de menigvuldige bochten, die de rivier maakt, niet mogelijk,
de vaart der vlotten tegen te houden, dan door de vereenigde,
meest ingespannen kracht van 7 a 8 wel gespierde personen,
die, wanneer het ongeluk wil, dat er een banjer plaats heeft,
niet in staat zouden zijn, al waren zij zes malen sterker
in getal, de kracht van den stroom te wederstaau, daar zij
zelveu, omdat zij in de rivier staan, door den stroom wegge-
sleept zouden worden; een verschrikkelijke dood, van tegen den
50 a 60 voet hoogen rotsoever verpletterd te worden, zou alsdan
onvermijdelijk zijn.' De plaats, daar wij de vlotten maakten, is
door de menigvuldige kronkelingen, die de rivier heeft, nagenoeg
40 palen van den mond ten noordwesten van Bitjoli verwijderd,
vanwaar wij in 7 uren naar deze plaats overstaken.

Den weg van Uantu aan de noordkust van het zuidooster
schiereiland, ongeveer 25 palen ten noordwesten van Patani,
naar Jaba aan het zuiderstrand, heb ik in twee uur afgelegd;
deze is oneindig beter en gemakkelijker dan de twee vorige,
omdat men daar geen andere hinderpalen ontmoet dan het dichte
hout, waarmede de weg bewassen is. • - •,• •'.

Behalve deze drie wegen, die ik zelf onderzocht heb, zijn er
nog op laatstgenoemd schiereiland de drie volgende: die van
Watchi 3 a 4 palen noordwestelijk van Bitjoli naar Sepo in
de Bogt van Weda, •een afstand, dien de inlander gewoonlijk
in anderhalven dag, gedeeltelijk in een prauw op de rivier
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Watchi, gedeeltelijk te voet, aflegt; die van Tappelio aan de
noordkust naar Gamsoengi aan de zuidkust, volgens geloof-
waardige berichten een afstand van 11 palen en die van het
aan het noorderstraud gelegen Dolafei tot de aan de zuidzijde
gelegen plaats van dien naam, een afstand van 18 palen.

De laatstgenoemde vier wegen dienden in vorige tijden alleen,
opdat men niet van Maba of Bitjoli den omweg om den Hoek
van Patani zou maken, om met Weda of' de negorijen in
de Bocht van dien naam te verkeeren. Ook was destijds de
gemeenschap tusschen deze plaatsen en Tidore gemakkelijker,
omdat toen overal nog inenschen woonden en men dus vaartui-
gen verkrijgen kon, waarmee men van Sepo, Dolafei, Jaba of
Gamsoengie naar Weda overstak. Van Weda voert een weg,
zoo ik wel onderricht ben, in 10 uren gaans naar de ten
zuidoosten van Tidore aan de westkust van Halmahera gelegen
negorij Pajalie, waar altijd gelegenheid is, om naar Tidore
over te steken. ' i i,; .,= . , ; . , , JVÓ;-;

Dit zijn de voornaamste zoogenaamde wegen van Tidoreesch-
Halmahera. Wegens de geringheid der bevolking is het niet
doenlijk, ze te verbeteren, hoewel zij, zooals uit de gegeven
beschrijving blijkt, daar w-el voor vatbaar zijn zouden, zoo ook
voor eene aanmerkelijke verkorting, want zij zijn meestal als
sliugerpaden aangelegd.

Van de sterkte der bevolking kan ik tot mijn leedwezen
geene zoo volledige .berichten geven, als ik gaarne gewenscht
had, daar ik geene volkstelling kon bewerkstellingen. Ik meen
dit te moeten toeschrijven aan het wantrouwen der Tidoreezen,
hoewel de hoofden op mijn gedurig aanhouden mij alleen ten
antwoord gaven, dat zulks nog nimmer gedaan was en dat
zij derhalve beducht waren, dat de bevolking daaruit iets kwaads
vermoeden en zich uit de negorijen verwijderen zoude. Ik
trachtte hen toen over te halen, mij eeue in gemoede zoo
nauwkeurig mogelijk opgave te doen van het getal der onder
ieder hunner staande inenschen, doch vruchteloos. Ook dit zeiden
zij, niet te kuuneu doen, niettegenstaande zij bekenden, dat
zij zulks wisten; zij gaven tot reden voor deze weigering, dat
zij, indien hunne onderhoorigen zulks te weten kwamen, het-

* De weg van Pajahe naar Weda ia sedert nader beschreven door Bernstein
(D. XIV, bl. 449). Daar deze reiziger ook Pajahe en de oude kaart Pagahe
spelt, is de vorm Pajalie bij Melvill ji>ker verkeerd. E. A.

3e Volgr. VII. 23
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geen zeker ?ou gebeuren, alles van hunne wraak te vreezen
hadden. Ik zie mij dus verplicht, de bevolking slechts bij be-
nadering op te geven. Het getal zal dus wel niet juist zijn,
doch echter ook niet veel van het ware verschillen, vooral wat
de plaatsen betreft, die ik zelf bezocht heb, zooals die vanden
Hoek van Pataui om de noord naar Dodinga, op welke uitge-
strektheid ik nagenoeg geene plaats, ten minste geene bewoonde,
onbezocht gelaten heb. Te Bitjoli, Gotowassi, Boeli, Panga,
Wassilee schat ik de bevolking gezamenlijk met de hier en daar
verspreide huizen, op 2300 zielen, en volgens geloofwaardige
berichten geloof ik, dat die der westkust van Tidoreesch Halrna-
heira zal bedragen 2500 zielen. Tndieu men aan de door mij
ingewonnen berichten, zooals ik vertrouw, mag geloof hechteu,
beloopt het getal zielen op het zuidelijke aan Ternate behoo-
rende schiereiland meer dan 1000 zielen. Uit deze zoo nauw-
keurig mogelijke berekening blijkt, dat de bevolking op de drie
schiereilanden van Lelewi, Patani en Liboba verspreid, niet
meer dan 5,800 zielen bedraagt, waarbij dan nog komt, dat de
onevenredigheid tusseheu het getal mannen en vrouwen zeer
groot is. Ik heb mij ten minste op de plaatsen, waar ik zelf
geweest ben, overtuigd, dat er zeker een vierde meer vrouwen
dan manneu gevonden worden. '

Men zal begrijpen, dat het bij zulk eeu ruwe schatting niet
mogelijk is, de vrije lieden en de slaven afzonderlijk op te geven,
vooral wanneer ik zeg, dat men bijna geen of althans slechts
een zeer gering onderscheid tusscheu deze twee, anders zoo ver-
schillende standen opmerkt, daar zij meestal gezamenlijk alle
werkzaamheden verrichten, eten en gehuisvest zijn.

De inlander is verzekerd, dat dit land in vorige tijden sterk
bevolkt was, hoewel hij daarvoor geen ander bewijs kan aan-
voeren dan het op geeue gronden steunend hooren zeggen dat
vroeger al de binnenlanden bewoond waren, die thans geheel
van bevolking ontbloot zijn, met uitzondering van eeuige weiuige
Tobelloreesche huisgezinnen, die hunne haardsteden ontvlucht
zijn, om zich aan de Ternataansche heerschappij te onttrekken eu
daardoor van heere- of negorij-diensten ontslagen te zijn.

' Cambier beuoemt hier de schiereilanden naar de kapen, waarmede zij eindi-
gen Na het tenigkeeren der uitgewekenen onder Kadja Djailolo is de bevol-
kiug van Tidoreesch-Halmahera weder iet» toegenomen. Althans van der Crab
schat die in I860 op ongeveer 8000 zielen, daarentegen die van het onder
Ternate behooreude Zuid- H almahera slechts op 500. ' • • '* R A .
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Voor twintig en meer jaren hebben zich reeds vele raenschen
van hier op Ceram en ook wel op de Papoesche Eilanden neder-
gezet, toen zij derwaarts gevoerd zijn door de altijd rondzwervende
en de voormalige Compagnie beoorlogende Sultans Noekoe
en üjin-al-abdin. De voornaamste volksverhuizing heeft echter
eerst voor vijf a zes jaren plaats gehad, toen meer dan 2000
strijdbare mannen, vele met hunne vrouwen en kinderen, den
zoogenoemden Radja Ujilolo vrijwillig gevolgd hebben of door
hem met geweld opgelicht ziju. Deze blijvende vestiging in een
vreemd land, waarheen zij met hunne vorsten slechts geweken
waren, om bij de eerstkomende gunstige gelegenheid weder naar
de plaats hunner geboorte terug te keeren en de geestdrift, die er
destijds bestond, om den zooeven genoemden Radja Djilolo te vol-
gen — want indien zij niet gestuit waren, zouden waarschijnlijk
bijna allen hunne haardsteden hebben verlaten — zijn alleen toe
te schrijven aan hun verlangen, om zich aan de Tidoreesche
dwingelandij en onderdrukking te onttrekken. Deze waren zij
moede, en geen wonder, want hunne goederen, huizen, slaven,
in een woord alles, hunne vrouwen en kinderen zelfs niet uit-
gezonderd , konden zij geen oogenblik veilig achten; niets durf-
den zij vóór mijne komst, zelfs aan den gemeenste van dit volk,
weigeren , vooral wanneer hij uit naam des Sultans kwam. Ik
zeg hier met opzet te voren^ daar ik mij gedure7ide mijn
verblijf te Bitjoli meermalen met genoegen overtuigd heb, dat
de tegenwoordigheid van een gouvernements-ambtenaar den inge-
zetenen de moed geeft, zich tegen dergelijke onrechtvaardigheden
te verzetten.

De inlanders van dit gedeelte van Halmahera schijnen een
sterk ligchaamsgestel te bezitten. Den gewonen ouderdom, dien
zij bereiken, schat ik op 50 jaren. Men treft echter ook zeer
oude lieden aan, zelfs die--indien zij niet de regeeriugeu van
een paar Sultans, waarnaar zij hunne jaren berekenen, te veel
opnoemen — volgens hunne eigene opgave ver over de honderd
jaren zijn zouden. Zij zijn aan verschillende ziekten onderhevig,
zooals heete koortsen, berne-berrie, venerische kwalen en de
huidziekte, genaamd cascado, die hier zeer algemeen is. Het is
niet dan met moeite, dat ik een paar hunner geneesmiddelen
te weten ben gekomen, omdat zij daarmede zeer geheim zijn uit
vrees, zooals zij zeggen, dat door de bekendmaking hunne
kracht zou verloren gaan. Tegen heete koortsen gebruiken zij
de bladen van den boom Baru, in koud water uitgewrongen,

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:34AM
via free access



kAÊPORT üVEft TtDOitEFSClf-TiALMAltERA.

uit- en inwendig eu drinken daarbij het hout als thee op warm
water getrokken. Het middel, dat zij tegen de berrie-berrie
nemen, is de gedroogde en tot poeder gestampte bast van de
hoornen Lelaka en Tjeuri met het nat van uitgeperste kokos-
noten (santaug kalapa), dat ook uit- eu inwendig gebruikt wordt.
Tegen de gonorrhea nemen zij een afkooksel van den bast des
samee-booms, met een ander blad vermengd, waarvan men mij
den naam niet heeft willen zeggen. Voor ingewortelde veuerische
Kiekten, geloof ik niet, dat hun medicijnen bekend zijn; dit
maak ik op uit het groot aantal menschen en vooral kleine
kinderen, dat men ontmoet, wier geheele lijf met zweren en wonden
bedekt is, ook uit de onder de laatsteu zoo algemeeu heer-
scheude ziekte, die hier Bobuto, op Java zoo ik meen Boba,
heet, welke zij door eene zeer onzachte inwrijving van ijzer-
roest met een soort van welriekende citroen, Limon Swaugi,
genezen. De in water uitgeperste bast vau den gemelden samee-
booin met het sap van limon swaugie en eeu weinig zout wordt
in het algemeen als zeer goed bloedzui verend middel aangeprezen.

Met de heilzame uitwerking der koepokinenting zijn de be-
woners van dit gedeelte van Halinahei-a geheel onbekend. Ik
heb hun het groote nut dezer kunstbewerking onder het oog
gebracht en al mijn overredingskracht in liet werk gesteld, om
hen over te halen, daarmede een proef te nemen, doch vruch-
teloos. De hoofden, die ik daarover sprak, zelfs die, welke
den meesteu invloed op hunue ouderhoorigen hebbeu, gaven mij
eenparig te kennen, dat deze nimmer daartoe over te halen zijn
zouden, en besloten hunne rede met de Mahomedaansche stel-
ling, dat als God goedvindt, hen te bezoeken, daartegen geene
voorbehoedmiddelen zijn en zij zulks geduldig moeten afwachten,
zouder te trachten dit te ontwijken. Inderdaad schijnen zij hier-
van echter maar half overtuigd, want zij vlieden, zoodra de
pokken zich openbareu, uit hunne negorijeu eu laten de lijders,
al zijn het huune dierbaarste bloedverwanten, aan hun onge-
lukkig lot over. Indien de Sultan van Tidore daartoe wilde
medewerkeu, twijfel ik niet, of de bewoners dezer landstreek
zouden even goed als de ingezetenen van Tidore, Ternate eu
Ternataanscli-Halmahera van het nut dezer weldadige uitvinding
deelachtig kunnen worden.

Omtrent de algemeene geestgesteldheid, de zedelijkheid eu
het karakter der bevolking zijn mijne opmerkingen de vol-
gende. De inlander is niet misdeeld van verstandelijke ver-
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mogens, integendeel hij is zeer vlug van begrip. De lang-
durige onderdrukking, waaronder hij leeft, heeft zijnen moed
en trots nog niet geheel kunnen uitdooven; in den oorlog
is hij dapper, daarbij echter niet van wreedheid vrij te pleiten.
Hij jaagt in den strijd of op andere tochten zijn doel meteeucn
ijver na, die zonderling afsteekt bij zijne, ik mag wel zeggen,
gewone luije levenswijs, waarvan het volgende eene ware en
getrouwe schets is.

De inwoner van Bitjoli, — die van de andere u ego rij en volgt
dezelfde levenswijs — staat ongaarne 's morgens voor zeven of
half acht uur op, eet dan een stuk droog gebakken sago eu
gaat naar het strand, waar de mannen en vrouwen zich in de
wanne zon bakeren, terwijl de kinderen en slaven op de voor
de plaats liggende bank schelpvisch zoeken. Na zich aldus
nagenoeg een uur gekoesterd te hebben, begeven zij zich naar
hunne woningen terug, eten wederom drooge sago met de ge-
vonden schelpvisch, dikwijls rauw, doch meestal in het vuur
gebakken of gebrand. Daarna leggen zij zich op een onder een
afdak vervaardigde legerstede van Gaba Gaba of Woka en
sluimeren, door den verfrisschendeu zeewind in slaap gewiegd.
Zoo wisselen zij grootendeels hunnen tijd met slapen en eten
af. Eerst wanneer zij deze hunne voornaamste bezigheden moede
zijn, vervaardigen de vrouwen kabila's en kokoja's, waarvan ik
nader spreken zal, en brengen de mannen hunne prauwen,
zeilen, vischnetten, lijnen enz., zoo zij die hebben, in orde.
Daaraan is toch altijd iets te verstellen, hoewel zij ze maar
weinig gebruiken, want met uitzondering van eenige weinigen
vergenoegen zij zich liever met de boven gemelde kleine
schelpvisch, die veelal van een bitteren smaak is, dan dat zij
de moeite zöudeu nemen, goede visch te gaan vangen, niette-
genstaande deze hier zeer menigvuldig is en zij daaraan ver
de voorkeur geven. Zoo leven zij onbezorgd voort, totdat de
door lien gemaakte voorraad van sago op is, ja geheel en
zelfs meer dan op is; eerst, nadat zij met hunne vrouwen
en kinderen eenige dagen groene boomvruchten van een on-
aangenamen smaak, die ongezonde verstoppingen veroorzaken,
voornamelijk die van den boom Dauw. gegeten hebben, gaan
zij er toe over, oin te Maba (daar er te Bitjoli geene goede
sagoboomen in genoegzame hoeveelheid zijn) sago te gaan
kloppen.

De Alfoeren van de naburige negorij Boeli zijn minder
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aan luiheid overgegeven en verledigen zich meer met het
visschen van schildpad, het jagen op hartebeesten, wilde var-
kens enz. ' Ook in andere opzichten geef ik aan hen de voor-
keur boven de Mahomedaueii. Op hun woord kan meu veel
ineer vertrouwen; voor vreemden zijn zij gastvrijer, en onder-
ling minder afgunstig van elkander dan in de Mahomedaausche
uegorijen. Daar wordt zulks echter ook minder bij den ge-
meenen man aangetroffen, dan wel onder de hoofden, die deze
ondeugd in hoogè* mate bezitten, hetwelk mij gedurende miju on-
derzoek van groot nut is geweest, daar ik door deze drift op
te wekken, de individueele opinie vau ieder hoofd of gemeenen
man, wanueer ik zulks verlangde, te weten kwam. Van den
anderen kant moest ik echter voorzichtig zijn, in het openbaar
niet de minste voorkeur aan den een boven den ander te
verleenen.

Van diefstal hoort men zeer zelden; zij laten hunne huizen
open staan, wanneer zij buiten bezigheden hebben, zonder de
minste ongerustheid, dat het weinige, dal daarin is , hun ont-
vreemd zal worden.

De kinder- en ouderliefde, die zij aan den dag leggen, doet
hun hart eer aan. Onderwerping en gehoorzaamheid aan hunne
hoofden kunnen niet onder hunne deugden gerangschikt worden;
wanneer deze een bevel niet verscheidene malen herhalen, wordt
daaraan ook niet voldaan.

Wat hun voorheen in het dagelijksch leven te pas kwam,
zooals: sago, djagoug, visch enz., vroeg en gaf de een aan
den ander onder de stilzwijgende voorwaarde, dat hij bij voor-
komende gelegenheid ook zoo zoude handelen. Sedert mijne
komst op te Bitjoli is deze gewoonte echter allengs in onbruik
geraakt en bij mijn vertrek van daar was de beschaving reeds
zoo ver gevorderd, dat de een maar zelden den ander iets gaf
dan voor gereed geld of althans de waarde iu auder goed
terug verlangde. Op verder van Bitjoli gelegen plaatsen, waar
geld nog even zeldzaam als te voren is, blijft de oude ver-
trouwelijke gewoonte in stand.

Behalve in de uegorijen Boeli en Lolobata belijden de inlan-
ders den Mahomedaauschen godsdienst. In werkelijkheid zijn ze
echter nog sterk aan hunne oude heideusche gebruiken gehecht,

' Ook Cambier gebruikt hier het woord Alfoer, zooals zoo dikwijls in de
Molukken geschiedt, niet ter aanduiding van ecu bepaald menschenras, maar
eenvoudig voor den heideaacbeu, nog niet tot den Islam bekeerden inboorling.
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en zelden zullen zij iets van belang ondernemen, zonder vooraf
hunnen D j i e n of geest te raadplegen. Deze neemt altijd de
voorzorg, voordat hij zijn orakel uitbrengt, naar den wensch
van den consultant in de onderhavige zaak te vernemen, ten
einde daarnaar zijne uitspraak te richten, die dan nog altijd
zoo ingewikkeld is, dat deze des noods voor en tegen kan
worden uitgelegd. Hunne geesten vereeren de onderscheidene
negorijen onder velschillende gedaanten, als jaarvogels, haaijeu,
schildpadden, de visschen genaamd Tjakalang en Toteba en de
bij Panga gelegen berg Wato-Wato, waarvoor de bewoners van
die plaats en die van Wassilee eene grooten eerbied betoonen.
Zij noemen nooit zijnen naam ol' wijzen met den vinger
naar hem, en toen ten tijde der voormalige Oost-Indische
Compagnie de commissie ter verwoesting der specerijboomen
aldaar kwam, hebbeu zij altijd getracht, het beklimmen van
den berg tegen te gaan. Wanneer zij aldus in de geheimen der
toekomst dringen willen, beginnen zij met eenig eten gereed
te maken, hetgeen ten voordeele is van hem, waaruit de geest
spreken zal, zooals ik zelf gezien heb.

Te Boeli zijnde, zeide ik van den Djien te willen weten,
wauneei' eene reeds lang verwachte korra-korra zoude aankomen,
waarop degeen, die in de uegorij liet beroemdst door zijne waur-
zeggingen was, geroepen werd. Hij begon met voor eeu klein
huisje, waarin verschillende ruwe houten afbeeldingen van den
jaarvogel en den visch Tjakalang waren, wierook te branden.
Hiermede berookte hij zich het geheele iijf, scheen daarop zeer
sterke zenuwtrekkingen te krijgen, waarbij hij zijn lichaam iu
verschillende bochten wrong, opsprong, ronddraaide, enz.; toen
hij vroeg met een verschrikkelijk verwilderd oog en eene zeer fijne
vrouwenstem, wat ik in dien tijd van rust en vrede van hem
Djien verlangde, waarop ik hem mijnen wensch te kennen gaf.
Daarop kreeg hij andermaal stuiptrekkingen, eischte een kom
zeewater, om zijnen dorst te lesschen en gaf ten antwoord, dat
het vaartuig, indien het op den door mij berekenden tijd vertrokken
was, biuuen drie dagen zou aankomen. Hierna viel hij in onmacht,
waaruit hij zeer afgemat en vermoeid scheen bij te komen. Tot
opheldering moet ik hierbij voegen, dat hij van mijnen iuland-
scheu schrijver zeer handig had weten uittevorschen, dat mijne
gissingen omtrent het vertrek der korra-korra onjuist moesten
zijn, dewijl ik berichten had, dat dit schip nergens tusscheu
Podinga en Bitjoli gezien was, , , . „ . . _ . , . .

' • ' . ' . ' • • ' . - f '
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Bij de geboorte van kinderen, vooral van een eersten zoon,
voor gedane geloften en bij het ondernemen eener zaak van
eenig gewicht, zooals een huwelijk of een groote reis, geven de
Alfoereu, om den Djien te winnen, kleine feesten, waarbij
degeen, die het priesterambt waarneemt, zooals overal gebrui-
kelijk is, de beste stukken bekomt. Be Mahomedanen geven bij
besnijdenis en huwelijk ook kleine gastmalen. •

Bij sterfgevallen vereenigen zich de uaastbestaanden en vriendeu
van den overledene, om met een luid misbaar, door de geheele
negorij hoorbaar, den lof van den overledene te verkondigen.
Bij de begrafenis hebben zij niets bijzonders, dan dat zij het
graf met bogen bezetten, waaraan kleine stukjes lijnwaad, hoe
bonter hoe fraaier, gehecht zijn. Deze. lapjes dienen tot speel-
tuig voor den duivel, waardoor hij verhinderd wordt, den doode
eenig leed te doen. De Alfoereu hebbeu, om dus de levenden
te beschutten, hunne huizen van binnen met bladen van den
seho-boom franjesgewijze behangen. De Alfoeren begraven hunne
dooden in kisten, of ook wel in matten ingenaaid, onder de aarde
of boven den grond in kleine huisjes; ook leggen zij de kisten
in een grooten boom. De wapens en het voornaamste huisraad
worden mede begraven. De nalatenschap deelen de kinderen
bijna altijd gelijk onder elkander.

De Alfoeren geuieteu geen onderricht als in het gebruik hunner
wapens, pijl en boog, werpspies en klewang, zoowel voor den
oorlog als voor de jacht. De Moliamedanen voegen hierbij, althans
voor de kinderen van hoofden of anderen, die de hoop kunnen
voeden, eens in ambtsbetrekking te komen, eenig onderwijs uit
den Arabischen Alkoran (dieu de leermeesters zelve niet begrij-
pen) en een weinig Tidoreescli spreken, lezen en schrijven met
Arabische karakters. Tot het geven van dit onderwijs zonderen
de meeste dier hoofden, die daartoe in staat zijn (want het
is er ver af, dat zij alle zoo geleerd zoudeu zijn) eenige uren
daags af; vooral houden zich echter de priesters daarmede
onledig, waardoor zij, indien zij knap wareu, natuurlijk eeu
zeer grooten invloed op de bevolking konden uitoefenen.

Met uitzondering van eenige weinige weten de meeste priesters
echter van de hun door hunnen profeet gegeven voorschriften niet
veel meer, dan dat hij hun verbiedt, varkeusvleesch en arak te
gebruiken. Sagoweer, wijn, bier en andere Europeesche sterke
dranken schijnen zij niet onder het verbod te begrijpen, althans ik
weet bij ondervinding, dat zij hiervan niet af keerig zijn. Tot hef
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houden der Uamadansche vasten wordt het volk strikt genoodzaakt.
Indien zij deze drie dingen nakomen en wanneer zij oud of ziekelijk
beginnen te worden, de voorgeschreven dagelijksclie gebeden en
reinigingen verrichten, twijfelen zij geenszins, of zij zullen het
hun door Mahomed beloofde paradijs deelachtig worden. Overigens
is het volk en zijn zelfs de hoofden en priesters niet zeer nauw-
gezet in het betrachten hunner godsdienstplichten; het gebeurt
zeer dikwijls, dat zij boeten moeten betalen en wanneer zij
onvermogend zijn, deze te voldoen, met rottingslagen gestraft
worden voor verzuim om des Vrijdags den openbaren godsdienst
bij te wonen. Hiervan is de Kimelaha van Boeli (eeue Alfoersche
negorij, die de Mahomedaansche leer zegt te belijden) oogluikend
verschoond, dewijl hij verklaart, dat telkens, als hij naar de Masigit
ging of andere openbare godsdieustplichten waarnam, hij zelf
of een van zijn volk ziek werden of de negorij met brand of
eenig ander ongeluk door de heidensche geesten bezocht werd.
Hoe weinig zij evenwel de voorschriften hunner religie opvolgen,
zouden zij evenwel naar mijne gedachte daar zeer moeielijk van
af te brengen zijn. Daarentegen geloof ik, dat het zeer gemak-
kelijk zoude zijn, indien het gouvernement zulks mocht verlangen,
om de Alfoeren meer aan ons te verbinden, hen in den
Ghristelijken godsdienst te onderwijzen. Een hoofd van gemelde
negorij, ziende, dat ik evenals hij varkeusvleesch en schildpad
at, zeide mij , dat hij, indien de Mahomedaansche leer het gebruik
van dat voedsel ook toestond, deze reeds lang zoude aan-
genomen hebben; op grond hiervan meende hij, dat de Chris-
tenen en Alfoeren zeer weinig in geloof van elkander verschilden.

De slavenhandel bestaat hier nog even als op ïidore. Zij
wisten niet eens, dat er een verbod daartegen was; als bewijs
daarvan strekt, dat zij mij verzochten, wanneer de werkzaam-
heden aan het fort en de gebouwen zouden geëindigd zijn, naar
de Papoesche Eilanden te mogen gaan, om slaven te halen, met
belofte, dat zij er mij zooveel mede zouden brengen, als ik
verlangde. Deze ongelukkigen verkrijgen zij door ruiling tegen
kleinigheden of meest door oplichting uit de aan het strand
gelegen negonjen, de volwassenen met geweld en de kinderen
vooral door het nederleggen van een lokaas, dat uit pisang,
sago of andere eetwaren bestaat ' .

' De vele gedurende eeuwen uit Papoea naar Halmahera gebrachte alaven ver-
klaren mijns inziens zeer goed de overeenkomst, die Wallace tusschcu cenige
bewoners van dit eiland en het Papoesche ras opmerkte. R. A.
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Ook het paiideliugschap is hier nog in zwang. Als iemand
een ander geld of goed schuldig is en dit niet kan betalen,
verpandt hij zich zelf, des uoods met zijn gansche gezin, voor
eenen zekeren naar de grootte der schuld bepaalden tijd aan
zijnen schuldeischer. Tot hunnen lof moet ik echter getuigen,
dat zij hunne dienstboden meer als kinderen dan als slaven be-
handelen. , . . . . . . .

Tegenwoordig zijn deze streken zeer rustig en de inlanders
zijn bijzonder tevredeu met de vestiging van een post te Bitjoli
door het gouvernement eu zij zouden gewis uiets liever verlangen,
dan dat zij onmiddellijk ouder ons weldadig bestuur geplaatst
werden, waartoe zij reeds indertijd aan kapitein Teunisz het
verzoek gedaau hebben.

Zooals hierboven gezegd werd, is in ieder district een seu-
gadji. Deze wordt dikwijls, wauneer hij oud, zwak of niet be-
kwaam is, door eeneu tweeden, sengadji-moeda genaamd, bij-
gestaan. Hij heeft het gezag over eeue uegorij even als de
kimelaha's en wordt door deze alleen als eeuen ouderen broe-
der beschouwd; aan hein richt de sultan zijne bevelen, welke hij
dan aan de kitnelaha's mededeelt, die weder, voorzooveel hun
aangaat, deswege orders aan hunne onderhoorigen geven. Na
den sengadji of kimelaha volgen in de negorijen de hoekoems,
die echter niet, zooals de beteekenis van het woord aanduidt, den
post van fiskaal waarneineu, maar alleen voor de nakoming der
bevelen van de seugadji's of kimelaha's waken, of hen bij ziekte
of afwezigheid in hunnen post vervangen. Nog onmiddellijker
zorgen de ambteuaren, ugoflamaniera's genaamd , dat de gege-
ven bevelen worden nagekomen. Behalve deze hoofden heeft ieder
negorij nog eeuen kapitein, die alleen in tijd van oorlog in
aanmerking koint, wanneer hij het bevel voert; met het civiele
gezag bemoeit hij zich zelden.

In kleine zaken straft de seugadji of kimelaha den mis-
dadiger meestal met boeten ten zijnen voordeele. Zaken van
meer aanbelang, zooals diefstal, enz. die zelden voorkomeu, berecht
de raad van sengadji eu kimelaha's. welke op dezelfde wijze
straf oplegt. Eindelijk wanueer de misdaad van emstigeu aard is ,
zoodat zij meenen, dat de oordeelvelling buiten hunne bevoegdheid
gaat, stellen zij den misdadiger in handen van den Sultan,
in welk geval meestal niet opsluiting in het blok gestraft wordt;
zelden gebeurt het, dat deze goedvindt, hem ter straffing aan
het gouvernement uit te leveren, ,,_*,;, ,
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De bevolking keut aan den Sultan vau Tidore toe liet volle
bezit vau den grond en hetgeen daarop is, en geen ander kan
daarop de geringste aanspraak maken; ook wordt dit recht door
geen inensch in twijfel getrokken.

De inlandsche hoofden hebben geen ander recht dan hunne
onderhoorigen te bevelen en dit moeten zij nog met omzich-
tigheid uitoefenen, willen zij daarin geene tegenkanting ont-
moeten. Wanneer zij geweld gebruiken wilden, zou zulks met
volksoploop of met hun eigen dood eindigen, indien hij,
die daartoe de macht heeft, daarin niet voorziet, door zulk
een hoofd uit zijn post te zetten of hem een ander toe te
voegen. .,'...F,..' ,;• .;.. - . .• ; :• ,

De seugadji's en kimelaha's, ook eeuige hoekoeuis en kapiteins
worden door den Sultan benoemd, alsmede degenen, die tot
de priesterlijke waardigheden van kalief en imam bevorderd
worden. Bij die gelegenheid scheukt de Sultan hun een stel sitsen
kleedingstukken , waarmede zij bij hunne terugkomst van Tidore
hunnen intocht in de negorij doen en die zij daarna zorgvuldig
wegbergen, om ze niet dan bij groote feesten te gebruiken. De
overige hoofden worden door den sengadji of kimelaha, ieder
in zijne uegorij benoemd. Bij de benoeming wordt echter eene
erfopvolging in het oog gehouden, niet bepaaldelijk van vader
op zoon, maar ieder post is aan een of meer huizen verknocht,
waar buiten die niet begeven wordt, dan om gewichtige redenen.
Zelden wordt uit gunst of toegenegenheid van dit gebruik af-
gegaan. Ook wordt bij de keuze der hoofden veel gelet op de
meeniug van den gemeeuen man, daar men voorbeelden heeft,
dat een tegen den zin der bevolking aangesteld hoofd, als dit
verzuimd was, door haar niet erkend werd, zooals ik weet, dat
met eeueu kimelaha het geval geweest is, om wieu te doen
erkennen, de Sultau genoodzaakt werd, hem een ander naar de
keus van het volk toe te voegen.

Voor hunne onmiddellijke hoofden kan men zeggen, dat de
inlanders volstrekt geeue heeredieusten doen. Zoo deze geen slaven
hebben, zijn zij genoodzaakt, hunne onderhoorigen vriendelijk
om hulp te verzoeken, of wel alles zelf te doen. Hunne ver-
houding tot den Sultan is echter geheel anders. Wanneer de
Sultan korra-korra's verlangt,, moeten zij gemaakt en met man-
schappen en wapenen geleverd worden. Wanneer hij sago noodig
heeft, kan hij van de sengadji-schappen Maba, Bitjoli, Weda
en Sainolla eischeu;
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de pati-lamo, eene hoeveelheid van 1000 timans of
de kelomahoedi, « « // 500 #

De timan is een van bladen gemaakt pak ter lengte van
omtrent 3 voet op eene breedte van 10 a 12 duim. Dit geschenk
moet altijd verzeld zijn van pijlen, bogeii en werpspiesen, tiffa's
(een soort van trommen), tolo's (regen- en zonneschermen), linnen,
zijden stoffen en slaven. De kwantiteit dezer laatste artikelen
werd evenwel niet bepaald, maar hing van den goeden wil der
bevolking af. Van Patani werden alleen slaven geeischt. Indien
de Sultans het verlangden, moesten deze geschenken meermalen
'sjaars gegeven worden; in de laatste veertig jaren herinnerde
men zich echter niet, dat zij gevorderd zijn behalve de keloma-
hoedie en deze in al dien tijd maar drie malen. "'' .

Alle transporten van goederen, enz. moeten om niet gedaan
worden; dit zijn diensten, waaraan door het volk der gewone
negorijen voldaan moet worden. Buitendien heeft men negorijen,
die Roema dapor zijn, dat is tot de kombuis van den Sultan
behooren ; deze moeten al het partikulier werk voor hem verrichten,
zooals zijn huis schoon en in orde houden, voor zijne kokos-, piuang-
eu andere tuinen zorg dragen, enz. Hoewel ik de namen van
deze negorijen hierboven gezamenlijk met de andere heb op-
gegeven , geloof ik, dat het het niet overtollig zijn zal', ze hier
nog eens afzonderlijk te laten volgen. Het zijn: Lolobata,
Petelei, Watchi, Laipo, Maidi, Pajahe, Guimja, Wayaboelaug,
Doti, Mesa eu Sawaai; ook de volgende negorijen verrichten
de diensten van Roema-dapor, niettegenstaande zij eigenlijk
daartoe niet beliooren, als Aki-majora, Aki-lamo, Wamo,
Loko, Taba, Baai en Taoeno. v • ' '*

Van geregelde belastingen ten voordeele van den lande heeft
de inlander geen denkbeeld. Ook de hoofden genieten geen
ander voordeel dan de boeten, de vrijwillige giften van hunne
onderhoorigen, wanneer deze in den handel of andere winst-
gevende zaken iets verdiend hebben, en eene kleinigheid, die
hun gegeven wordt boven hun wettig aandeel van de recognitie-
penningen, dat gelijk aan dat der overigen is.

In het algemeen is Halraahera zeer vruchtbaar, daar men
er zoowel voor rijst, koffij en suiker als andere kultures de
geschikste gronden aantreft en ik zelfs eenige indigo-struiken
zeer weelderig heb zien staan. Daarom kan men niet nalaten,
het te betreuren, dat daarvan zoo weinig partij getrokken wordt,
waut belialve eenige in de nabuurschap der negorijen aangelegde
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kleine tuinen , waarin eeu weinig groenten, suikerriet, bataten ,
djagong en pisang geplant is, eu belialve hier en daar een klein
droog rijstveld, is het geheele land eeu volslagen wildernis.

De landbouw is hier nog in zijne eerste kindsheid, want
van den ploeg of audere boerengereedschappen hebbeu de inlan-
ders geeu denkbeeld. Wanneer zij het eeu of ander planten
willen, snijden zij eerst het hout eu hooge gras (alang-alaug) af,
verbranden dit en krabben de narde met een stok of met hunne
handen eeu weinig om; hierna zaaien eu poten zij iu den
grond zouder verdere voorbereiding eu zouder er naderhand
weder naar om te zien, voordat zij de vruchten van hunnen
arbeid plukken kunnen. Zelden vereenigen zich verscheidene
lieden voor de bebouwing van eeu stuk grond; bijna niemand,
die geeu slaven heeft, legt tuinen aan, of het moeten kleine
stukjes zijn tot wier bearbeiding hij alleen voldoende is. Laud-
meting of laudverdeeling is niet bekend Zij hebben inderdaad,
zoo als zij zelf zeggen, te veel onbebouwd land, om dit te
meten of te deelen. Alleen houden zij dit bij hunne landerijen
in acht, dat degeen, die een akker ontgonnen heeft, dien als
zijn eigendom beschouwt, en geeu ander daarop eenig recht
heeft, voordat hij dieu verlaten heeft.

Voor het meten van lijnwaden en dergelijken gebruiken zij
den vadem of de span, voor dat vau andere waren bezigt
men een gewone kom van Cliiueesch aardewerk (manko naga),
omtrent wier groote meu voor de sluiting van den koop over-
eenkomt. De Chineesche datjung is voor liet wegen in gebruik.
Alles wordt hier per prauw of met menschen vervoerd.

De sago-boom, die hier in groote hoeveelheid gevonden wordt,
moet ongetwijfeld als het hoofdproduct van dit eiland beschouwd
worden, daar die liet algemeene en men mag bijna zeggen
eenige voedsel van den inlander oplevert, terwijl rijst, brood,
vruchten, bataten, enz. door hem meer als lekkernij beschouwd
wordeu. Wanneer hij geen sago, op de eene of audere wijze klaar
gemaakt, doch meestal droog als beschuit gebakken, genoten
heeft, zegt hij, dat hij niet gegeten heeft.

Over het geheele land is de notemuskaatboom verspreid.
Men treft daarvau zes soorten aan: 1» de groote ronde noot;
2» de kleine ronde noot; 3» de groote langwerpige noot; 4o de
kleine langwerpige noot; de twee overige zijn wild en zonder
smaak of geur. lu de nabuurschap van Bitjoli kent men alleen
de beide eerste soorten, die zij daar niet van elkander weten
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te onderscheiden, daar men, zooals zij zeggen, groote en kleine
noten aan denzelfden boom vindt. Hiervan heb ik mij zelf over-
tuigd , door van één boom de rijpe vruchten te nemen, die
wezenlijk zeer veel in grootte van elkander verschilden. Volgens
de monsters, die ik van de langwerpige soorten gezien heb,
welke men op het schiereiland van Liboba aantreft, zijn zij, en
vooral de kleine, olierijk en dus, zooals het mij voorkomt, voor
het maken van notenzeep of muskaatolie boven de Raudasche
te verkiezen. De twee eerste soorten daarentegen bevatten meer
hout- als oliedeelen. De sassafras is in de omstreken van Bitjoli
zeer algemeen. Ook de gomoeto wordt te Boeli veel gevonden.

Te Bitjoli en omliggende plaatsen was ik de eenige, die
eenige koeijeu, schapen , enz. hield ; behalve eenige geiten op de
westkust bestaat er geen veeteelt op Halmahera. ,:>-i, JÏ»

Omtrent de visscherij zijn geene beperkingen. Door de onver-
schilligheid van den inlander wordt, zooals boven gezegd is, van
deze vrijheid weinig gebruik gemaakt, hoewel de zee hier zeer
vischrijk is. De schildpad en tripang, die men tracht meester
te worden, is van niet veel aanbelang; de waarde dezer twee
artikelen, die in elf maanden van Bitjoli zijn uitgevoerd , schat
ik op ƒ 1 5 0 0 a ƒ1600 , eeue som, niet noeinenswaard, bij
den grooten overvloed , waarin deze dieren hier gevonden worden.

De walvisschen, die hier te voren zeer menigvuldig geweest
moeten zijn, schijnen deze omstreken verlaten te hebben.

Men zegt, dat er een parelbank bij het eiland Roui, dicht
bij Panga, schuins over Kauw, gelegen is ' ; er wordt echter
niet op gevischt. De in de zeeën, waar de Tidoreezen bezittingen
hebben, gevonden amber moet op zware straf aan den Sultan
geleverd worden; men heeft mij verhaald, dat voor vijf eu twintig
jaar bij Patani een stuk is aangespoeld, dat de grootte en
gedaante had van een mensch van gewone lengte-

Bijzondere markten eu handelplaatsen worden hier niet aan-
getroffen. De geringe handel, die niettegenstaande de knevelarij

' Kauw is het distrikt Kaoe op de oostkust van Noord-Halmabera. Tusscheu
deze plaats eu deu uit het uoordoostelijk schiereiland vooruitspriugeudeu Hoek
vau Lolobata ligt een eiland, dat by Melvill geen uaam heeft, op de oude
kaart tage Eylandt, bij Gregory Balili of Baleh, bij von Derfelden Babily,
maar by Bernstein (O. XIV, bl. 420) Bobale beet. Zuidwaarts ligt op de oude
kaart langs de kust van het noordooster schiereiland Poeloe Rongi. Ook het
^«rrfryij*. /foor(&7i*ue* »«» AT«É. JWiè vermeldt hier een eiland Rouiri. Uit
is het eiland Roni vau Cambier en zoo vinden wij tevens de ligging van het
volgens ïnyn weten op geene kaart aangednide Panga. R. A.
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en onderdrukking, waaronder de menschen leven, nog gedreven
wordt, geschiedt meestal bij ruiling tegen lijnwaden, aarde- en
ijzerwerk. Deze handel bepaalt zich echter geheel en al tot de
voortbrengselen van den grond. Transito-handel met Ambon,
Banda en de Papoesche Eilanden, waarvoor Bitjoli zoo goed
gelegen ware, heeft men in het geheel niet; met geene dezer
plaatsen is er eenige gemeenschap, daar de prauwen van Papoea
op last van den Sultan onmiddellijk naar de hoofdnegorij van
Tidore stevenen.

Uit den staat des handels is ligt op te maken, dat de
scheepvaart slechts van weinig beteekenis kan zijn. Behalve de aan
de negorijen toebehoorende korra-korra's, die niet dan in den
oorlog of voor negorij-diensten gebruikt worden, hebben eenige
ingezetenen kleine prauwen, die zij ter visscherij en afvoer van
hunne tuinprodukten gebruiken. De prauwen, die op Halmahera,
en vooral te Walalee, gemaakt worden, zijn op Ternate en
Tidore zeer gezocht en zijn, hoewel zij zelden andere werktuigen
dan een parang daarbij gebruiken, zeer netjes en goed bewerkt.
Wanneer men er een weinig zorg voor draagt, kan men ze zes
a zeven jaar gebruiken. Het daartoe benoodigde hout wordt
overal op een kleinen afstand van het strand gevonden, zoo ook
de gomoeto of rotting, om de planken aan elkander te binden;
de baroe, die tot breeuwen gebruikt wordt, vindt men op alle
plaatsen.

Behalve met de bovengemelde takken van nijverheid houdt de
iulander zich nog bezig met het vervaardigen zijner vischlijnen
en vischnetten uit den bast des ganemon-booms, het slaan van
het voor zijne netten en vaartuigjes benoodigde touw van gomoeto,
het maken van zijne prauwzeilen van boombladeren, boeroe-
boeroe genaamd, en met het vervaardigen van zijne wapenen, bogen,
pijlen en werpspiesen van woka, bamboezen van den seho-boom
en schilden van djodjami-hout. Van een andere fijner soort van
boeroe-boeroe, een gewas, dat mij voorkomt tot de aloë-soorten
te behooren, maken de vrouwen kokoja's (matten), kabila's (doozen)
en tollo's en volgen hierin de modellen, die men haar opgeeft.

Ik eindig dit rapport met de hoop en verwachting, dat
daaruit blijken zal, hoezeer ik mijn best deed, aan de mij
bij besluit vau Z. E. den Gouverneur-Generaal dd. 27 Mei
1824, n« 1 , gegeven instructie te voldoen, en met den vurigeu
wensch, dat de meerdere keunis, die ik getracht heb, daardoor
van Halmahera te geven, strekken moge tot welziju van de
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bewoners, wier .hoofdgebrek alleen luiheid is, welke ondeugd
niet in liuunen aard ligt, maar uit de omstandigheden voort-
spruit. Alleen de onbeschaamdheid en onrechtvaardigheid, waar-
mede de Tidoreezen de inlanders van liet door hen met groote
moeite verkregene ontrooven, is oorzaak, dat zij een afschrik
van werken hebben. Ik geloof zeker, dat zij van eenen anderen
geest bezield zullen worden, zoodra zij, bevrijd van de Tido-
reesche onderdrukking, onder de weldadige bescherming van
het Nederlaudsch gouvernement overtuigd zullen zijn, dat zij
zelve de vruchten van hunnen arbeid genieten. Men onderwijze
hen iu den aanleg van geregelde notenboomenperkeii, waardoor
deze vruchten zeker verbeteren zouden en men ze evenals op
Bauda dagelijks zou kunnen iuzamelen, daar men nu door den
afstand, waarin de boonien van elkander staau, rijp en onrijp
plukt. Ook geve men onderricht in de verschillende kultures,
waarvoor liet eiland vatbaar is. Dit alles zoude zeker kosten
na zich sleepen, waarvoor men door de geringheid der bevolking
geene schadeloosstelling zou kunnen verwachten. Ook deze zwa-
righeid zou echter uit den weg te ruimen zijn door de terug-
komst van hen, die den Ra dj a Djüolo gevolgd zijn eu vooral
door de overplaatsing, indien zij daartoe over te halen waren,
van de bewoners van naburige eilanden, als bij voorbeeld de
Saugi- en de Papoesche Eilanden, waarvan het gouvernement
thans volstrekt geen voordeel trekt.

Tndien deze,voorstellen in aanmerking kunnen komen, twijfel
ik geenszins, of dit schoone vruchtbare land zal na verloop van
eeuige jaren het gouvernement niet alleen schadeloos stellen,
maar zelfs de daaraan besteede kosten en moeite ruim beloouen.
De namen van hen, die door hun aanzien eu invloed in de
gelegenheid zijn, de bevolking tot die hoogte te brengen en
alzoo tot de meuschelijke bestemming, om tot welziju der maat-
schappij te leven, op te voeren , zullen eeuwig met dankbaarheid
in hunne harten gegrift staan.

Man ad o , Z)e ^Wftse» ««Ms^T

20 October 1825. twr ZTaZmö/«era

. . . J . F C. CAMBIER.

, .-s!-i.;t. j •
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BEKNOPTE WOORDENLIJST VAN TALEN OP TIDOREESCH-
• HALMAHERA.

NEDERDUITSCH.

mensch
man
vrouw
kind
haar
oogen
neus
ooren
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mond
handen ' '.
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buik
beenen • •

voeten
hemel
wolken
zon
maan
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water
vuur
steen
hout
boom
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aarde
huis
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sago-boom
ongebakk. sago-meel
gebakkeu sago
vadem
tien vademen
span
ge?en
nemen

3c Volgr. VII.

MABA, O0T0WASSI.
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BOELI, WAUAMU,
BITJOLI.
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mapien
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wilwoel

ngo
gaab
woyo
jaap
lai
aai
imdie
oeloe ,

pnoe
bitbet
jebei
bit
oeloet
pake
oeloen
loloes
ien
pipi aya
pipie
ei tee
loef
tonotjo

songso
mipo
mial
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NEDERDUITSCH.

zitten

ligge"
liooren •

z i e n

e e n </.-
twee
drie
vier
vijf
zes .
zeveu

a c h t • • • ' . . - .

uegen
tieu
vijftien
twintig
vijftig
honderd
drie honderd
duizend

MABA, GOTOWASSI.

untjalang
memtelunpo
longo
tew
isaw
siloe
setul
sifot
silieiu
siwouom
sifiet
siwal
siwee
ijofosso
ijofosso resilom
ijofoloe
ijofoliem
sliebiesso
sleebietiel
tjalantjow

BOELI, WAIJAMLI,
BITJUM.

tetolang
mantelinap
louga
miew
isa
siloe
sitoel
sifat
siliem
siwonam
sifiet
siwaai
issiwee
ijafassa
ijafassa resiliem
ijafaloe
ijafaliem
sloebiessa
sloebietoel
lalantja

INGLI.

untjolong
mimtelenepap
lonjo
njau
isav '.'
siloe
setul
sifot
siliem
siwoDocm

sifiet
siwat

siwee
ijofosso
ijofosso resiliem
ijofoloe
ijofokem
shebiessü
sliebietiel
tjalantjow
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