EENE PROCLAMATIE VAN SLR THOMAS
STAMFORD RAFFLES AAN DE MARGAHOOFDEN
DER LAMPONGSCHE D1STR1KTEN.
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Onder de nagelaten papieren van den Heer A. L. A. H. Nagel,
gewezen Assistent-Resident van Menteradoe (Borneo's \vestku?t)
vond ik eene proclamatie van den Britschen Luitenaut-Gouverneur Sir Thomas Stamford Raffles aan de Margalioofden der
Lampongt-cbe distrikien. Zij draagt de dagteekening Buitenzorg
26 Februari 1812 en bevat in substantie de mededeeling aan
de hoofden vau den overgang der Oost-Indische bezittingen in
handen der Engelschen, alsmede de uitnoodiging om het Engelsche bestuur te vertegenwoordigen.
Het afschrift, door genoemden ambtenaar op den 18 October
te Telok Betoeng voor //copy conform v geteekend, blijkt volgens zijne eigenhandig daarop gestelde kantteekening afkomstig
te zijn van een origineel, «berustende bij Raden Tinggie van
//Radja Ba>sa, zoon van den in 1856 verbannen Pangérau
//Singa Branta.» «Deze Pnngéran Singa Branta was Marga//hoofd van Radja Bassa (afdeeling IV Marga's van de Residentie
//Lampongsche dirftrikten) eu was even als Raden Iutan I I ,
//f in 1856, in opstand tegen het Nederlandsch-Indisch Gou//vernement. «
Of wij met deze proclamatie wel op historisclien bodem staan ?
Hiiar inhoud stemt overeen met een bericht, dat wij uit eene
vertrouwbare bron bezitten.
Die bron is de heer J. C. H. Kohier, de generaal-majoor,
die al.- ko.iimandant der eerste Atjehsche expeditie den heldendood stierf. Vüii zijne hand viudt men in het Tijdschrift vau
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Nederlandsen Tndië, nieuwe serie, 8" jaargang, 2? deel, eene
bijdrage tot de kennis van de Lampongs, waarin hij, als
kapitein, civiel- en militair gezaghebber in dat gewest, '/in
een eenvoudigen , onopgesmnkten vorm // — zegt de redactie —
vele tot dusverre onbekende bijzonderheden vermeldt omtrent
den staatkundigen toestand der Lampongs en de pogingen tot
1853 aangewend om die streken onder Nederlandsen gezag te
pacifieeren. In die bijdrage lezen we het volgende: * Gedurende
liet Engelsche tusschenbestuur richtte de Luitenant Gouverneur-Generaal Raffles aan de hoofden der Lampongs een geschrift of proclamatie, gedagteekend van Buitenzorg in hét
//land van Batavia, den 26 Februari 1812, waarbij hij hun
/'te kennen gaf de verandering, welke in het bestuur op Java
/'had plaats gegrepen, en hun uitnoodigde om het Engelsche
//bestuur te vertegenwoordigen." In eene noot werd verder
melding gemaakt van de omstandigheid, dat die proclamatie
nog in het bezit was van den Paugéran Singabranta, hoofd
van de Marga Radja Bassa.
Deze laatste mededeeling moge in strijd zijn met die betrekkelijk de herkomst hierboven vermeld; doch men neme in
aanmerking dat de medcdeelingen van den Heer Kohier slechts
loopen tot 1853. De Heer Nagel echter diende eerst sedert
1859 als kontroleur in het gewest, onder geregeld bestuur gekomen, nadat het driejaren te voren door eene expeditie onder
bevel van den kolonel Waleson voor goed was ten onder gebracht en de Paugéran Singa Brauta, met andere hoofdmuitelingen velbannen, als Margahoofd van Radja Bassa door zijn'
zoon Raden Tinggiü was vervangen.
Veel aandacht wijdt de schrijver der bijdrage, naar we boven
za. en, aan het staatsstuk niet. Zeer in 't voorbijgaan maakt
hij melding van het bestaan van het document en deelt er
nauwelijks den inlioud vnn mede. Wij echter vinden in dien
inhoud aanleiding om langer stil te staan bij de beschouwing
vau een geschrift, afkomstig van een man, die in zijn streven
om de belangen van ziju vaderland te bevorderen, zich tot
onbillijke, ja verraderlijke hamlelingen tegen ons, Nederlanders,
liet verleiden. Ook ditmaal, waar hij ons den Lampongers als
tyrannen afmaaide, verloochende hij zich niet. Wij geven derhalve hieronder den Maleischen tekst, zooals hij van den Heer
Nagel tot ons is gekomen.
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' De foutieve spelling, het gebruik van de «ta bersimpoel» daar waar de
gewone ta dient gebezigd te worden, alsmede verkeerde keuze vsn woorden, als
» satroe-, persoonlijke vijand, voor </mpesoeh», algemeene vijand, laten wij
voor rekening van steller en cupiist,
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' Met dit »toelij" zal "toelocs» bedoeld ZIJD.
* In dit -Wètir» heb ik gemeend den naam "Wetter» te mogen zieo, een
gilsiud ia het /,. O. vuii deu Indischeu Archipel gelegeu.
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Hoewel eene vertali'g de^er proclamatie Wfer warp toevnrtrouwd aan een grondig kenner der Maleische taal, veroorloven
wij ons echter, ze hieronder te doen volgen, slechts om der
volledigheids wil. Vooraf zij' de aandacht gevestigd op de handteekening van den Luitenant-Gouverneur, geplaatst (usschen
de woorden <j»i! J J ' en den cirkel, voorsfellende den "afdruk
van het Britsche zegel op lak », zooals de daarin vervatte
woorden aautooueu. Die handteekeuiug toch komt in hare voorstelling met de verkorting der namen Thomas en Stamford
zóó trell'eud overeen met b. v. die in een' brief op den 22
November 1814 te Buitenzorg aan Dr. Thomas Horsiield geschreven , en waarvan een afdruk voorkomt vóór het titelblad
van het welbekende werk: /'Raffles' life and journals, Memoir
of the life and public services of Sir Thomas Stamford Raffles.'/
De vertaling luidt als volgt.
// Dit is een brief van oprechtheid , en een kostbaar geschenk, —
waarbij gevoegd woideu,duurzame gevoelens van vriendschap eu
oprechtheid, alsmede een rein, zuiver hart, waaraan geeu grens is
en bestendig is, zoolang er zal zijn eene omwenteling van zon, maan
en sterren tot in eeuwigheid — van den doorluchteu, eerwaarden
Thomas Stamford Raffles Esquire, Luitenant ' Gouverneur-Generaal, den hoogstaanzienhjke, den oppermachligen vorst, die gezeteld is op den vorstelijkeu zetel van het gebied van Java eu die het
gezag voert over alle lauden in de richting vau Timoer Wetter.
Ik geef kennis aan U eu aan de rijksgrooteu die zich bevinden in het gebied van het rijk Lampong en onderhoorighedeii, opdat door eeu iegelijk geweten worde dat de stad
Butavia eu het geheele grondgebied op het eiland Java en
andere gewesten, alwaar gezag gevoerd is geworden door de
Hollanders en Prauschen, die er gedurende zóó langen tijd
tyrauuie hebbeu uitgeoefand, nu reeds ouderworpen zijn door
de oppermachtige Engelsche Compaguie eu dat overal, waar
ook, te laud zoowel als ter zee, de Hollanders en Franschen
zijn verdweuen, en als vijand der Engelschen overvleugeld,»
' Het Maleische woord is: lèftèuau, geschreven naar de Eagelsche uitspraak
van • Lieutenant.»
* Terlipoet, heb ik gemeend zoo te mogen vertaleu. Volgens I'ijunppels Mal.
Ned. Woordenboek is lipoet "overheen gespreid zyn ». "bedekkeu van klefreu,
water euz. • Klinkert iu xijn supplement op dat woordenboek, geeft de ovor(lrui'lilulykc bfteckems van dat woord, als «overstelpen
•, »overvloeien. •/
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wat gemakkelijk was ten aanzien van hen, die zich in al de
oostelijk gelegen landen bevonden.
Thans zend ik tot U een' kommnndeur, mijn' bijzonderen
vertrouweling, die onder ons kundig en bedreven is in alle
werkzaamheden, nl. den kapitein Owen. Hij is liet, die aangewezen is om ziel) te begeven naar de vorsten en de grooten,
die zich bevinden in het rijk L a m p u g , om volledige verdragen
tusschen ons te sluiten van wederzijdsche vriendschapsbetrekkingen en van alles wat het lief en leed tussclien de beide
partijen betreft en des te meer van de verhouding van vas;il
tot leenheer ' , dat gij dnt alles met dien kapitein bespreket;
wat het ook zij, kan vrij besproken worden.
En wijders is mijn verlangen dat een van de grooten van
de Lam pongs zich met spoed naar Batavia begeve, opdat wij
alzoo in elkanders gezelschap kunnen zijn en elkander van aangezicht lot aangezicht kunnen zien, en dat wij dan alle mogelijke zaken kunnen bespreken, die leiden tot een volkomen
geluk en voortdurend heil zoolang wij leven en tot alle eeuwigheid. Einde van den brief.
Geschreven iu het rijk Batavia, in het paleis Bultenzorg
(Bogor) op den zes en twintigaten dag van de maand Februari
in het jaar achttienhonderd en twaalf van de Christelijke jaartelling. *«
De kommandeur Owen, belast met deze zending van vertrouwen , is vermoedelijk dezelfde persoon, voorkomende in het
rapport van Raffles aan den Gouverneur Generaal van BrifcchIndië dd. 7 Maart 1812 betrekkelijk de expeditie naar Palembang, te vinden in het eerste deel van bovengenoemd werk.
Op blz. 160 leest men er:
'/An expedition was accordingly fitted out under the com.
« maud of Colonel Gillespie, who was entrusted with the execut i o n of t ' e views of government, and who had the whole
" management confided to his individual judgment and direction.

' Djalan kaleiubahau ilau kabesarau •< staat in deu Maleischen tekst. -Linibah»
iu Pyuappels Mai. Ned. Woordenboek, volgens Kliukert «Lenjbah-, beteekent
laagte, dal, vallei. Ik heb gemeend hier in het woord Kaleinbahau het tegeuovergestelde van Kabesaran te moeten zien, waarmede met eerstgenoemd woord
» vasal •', met laatstgeuoemde » leeuheer « wordt bedoeld.
" Letterlyk staat er «na de vlucht vau Jezus» die hier voorgesteld wordt
aU duu Cbristus-Moehauimad.
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# The fleet consisted of his Majesty's ship Cornelia, captain
Owen // etc.
Meer, alhoewel geene algeheele zekerheid omtrent de identiteit van dezen afgevaardigde van Raffles geeft de heer Kohier
ons, waar hij verhaalt dat Raden lutan zijne akte van aanstelling als Prins-Regent van de Luinpougs door tusschenkomst
van den kapitein Owen aan den Engelschen resident van Bauten,
den Majoor Jule zond.
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