
DE KOLONEL DE L'ORME.

Van de verdedigingswerken van de. Bonische kam pong Badjoa
sprekende, zegt J. C. van Rijneveld op blz. 259 van zijn
werk: /'Celebes of veldlogt der Nederlanders op het eiland
Celebes in de jaren 1824 en 1825 //, dat zij zoowel als de
werken van de hoofdplaats Boni waren aangelegd door een
Franschen kolonel, De L'Orme genaamd, die het Mahomedaansch
geloof aangenomen had, en met eene Bonische princes was ge-
trouwd geweest.

Perelaer teekent hieromtrent in een noot op blz. 122 van
//de Bonische expedition. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859
en 1860w aan, dat volgens verklaring van ooggetuigen te
Badjoa geen oude versterkingen te vinden waren; en dat anderen ,
die geniimen tijd te Boni geweest • waren, met het land door
en door bekend waren , en veel omgang met de grooten gehad
hadden, nimmer over een kolonel De L'Orme hadden hooreu
spreken, en het gelieele verhaal voor een sprookje verklaarden.

De waarheid is, dat de door Rijneveld bedoelde persoon niet
De L'Orme, maar De Lort heette.

Joseph De Lort werd, na onder het Fransche Gouvernement
op Java tot kolonel te zijn opgeklommen, in 1812 door den
Iloogeu Raad van Justitie te Batavia eerloos verklaard. en naar
Makassar verbannen; maar maakte zich iu 1815 uit de voeten.
Waar hij zich het eerst heen begaf, is mij niet bekend; maar
in 1817 hield hij zich in het rijk Tanette op, en voerde hij
daar volgens de missive van den gouverneur van Makassar
Kruithof!' aan de kommissarissen-generaal van Nederlandsch-
Indië van 15 October 1817, N« 26 , onder den naam van Radja
Bramamessi, het gezag over eenige geringe en armoedige kam-
pongs in het gebergte. Voor Bramamessi heeft men waarschijnlijk
Barang-mamase te lezen, daar dit een op Celebes veel voor-
komende katnpongsnaain is.
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In het gemelde jaar zond hij aan den gouverneur Kruithoff
een aan do kommissarissen-generaal gericht geschrift, waarbij hij
eenige stukken erts en zand, door hem in Tanette gevonden,
en volgens hem van niet geringe waarde, aanbood. Dit ge-
schrift en de daarbij belioorende stukken erts worden door
genoemden gouverneur bij ziju boven aangehaald schrijven aan
de kommissarissen-generaal doorgezonden; maar hij voegde er
bij, dat zijns inziens op grond van de vroeger door de Oost-
Indische Compagnie aangewende, maar mislukte pogingen, om
de goudmijnen van Tanette te exploiteren, van de mijnen, die
De Lort ontdekt had, evenmin iets goeds verwacht mocht worden,
en het doel van De Lort alleen was, om zich weder bij het
Gouvernement in aanzien te brengen.

Den 21 Juni 1818 werd De Lort door het gezantschap, dat
door den koning van Boni tot het overbrengen van zijn brief
aan den gouverneur van den 2 Juni 1818 naar Makassar ge-
zouden was, aan dezen uitgeleverd, waarna hij onder militair
geleide naar Batavia opgezonden werd, zooals blijkt uit de brieven
van den gouverneur Kruithoff aan de kommissarissen-generaal
van 23 Juni 1818, N° 40 en 41 en van 24 Juni 1818, No 42.

Den 1 Juli 1818 bracht men den gouverneur nog namens
den koning van Tauette een vrouw en het kind, dat De Lort,
naar men beweerde, bij haar verwekt had. Beide werden blijkens
ziju schrijven aan de komraissarissen-generaal van 1 Juli 1818,
N° 46 , in afwachting van de beslissing, die zij omtrent hen
zouden nemen, door den gouverneur in het armenhuis te
Makassar geplaatst.

'* GroveraAo^e, 28 Augustus 1877. .
A. LIGÏVÜET.
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