
NASCHRIFT.

Bovenstaand opstel van den Luitenaut-Kolonel Gerlacli, militair
bevelhebber in Borneo's Westerafdeeling, verdient alleszins eeue
plaats in een wetenschappelijk tijdschrift. Dit onopgesmukt,
naar het schijnt, oorspronkelijk niet voor de pers bestemd reis-
verhaal beweegt zich toch grootendeels in het nagenoeg onbe-
kende binnenland der Onderafdeeling Boven-Kapoeas, in liet
gebied der tot voor weinige jaren zoo goed als onafhankelijke
Dajaksche stammen. Wel hadden de voornaamste dezer stammen,
die der Batang Loepars, Tamans en Kajans, reeds een kwart
eeuw geleden zich vrijwillig aan liet Nederlandsch gezag onder-
worpen , toen in 1855 en 1858 contracten gesloten werden met
de in deze Onderafdeeling langs den Kapoeas gevestigde Ma-
leische staatjes: Silat, Soewahied, Salimbauw, Djougkong, Piassa
en Boenoet. Geruimen tijd had echter die onderwerping niet veel te
beteekeuen; ongestoord gingen de bovengenoemde stammen voort,
elkander en hunne naburen in deze gewesten te berooven; een
toestand, waarin bezwaarlijk duurzame verbetering viel aan te
brengen, omdat zij telkens den strafl'endeu arm der Nederland-
landsche Regeering ontweken, door over de grenzen in het
gebied van Serawak te trekken en vau daaruit hunne sneltochteu
voorttezetten. Al werd destijds reeds Sintang tot een Assistent-
Residentie verheven en tevens een Kontroleur voor de Boven-
Kapoeas te Salimbauw geplaatst, het Gouvernement kon zich
toen niet krachtig in deze verre streken doen gelden. Eerst
moest ons gezag bevestigd worden in de zooveel naderbij gelegen
Onderafdeeling Sintang langs het uitgestrekte stroomgebied der
Melawi. De familie van den Panembahau van Sintang was toch
volstrekt ongezind, het door dezen Vorst met de Nederlaudsche
Regeering gesloten contract te eerbiedigen. Een viertal Pangé-
rans stelde zich aan het hoofd van het verzet en wist zoo groote
macht oin zich te vereenigen, dat men zelfs het jeugdige fort
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te Sintang durfde aantasten. Door expedities in 1857 en 1859
naar de Melawi eu de zijtakkeu dier rivier werden deze streken
voorloopig bevredigd, toen eensklaps in verband met den in
Baujermassin gevoerden krijg het oorlogsvuur in 1864 weder
in het Sintangsche ontbrandde. Ook nu weder gelukte het de
opstandelingen, Sintang te belagen en zelfs den aan den grond
geraakten gouvernements-stoomer Kapoeas te overweldigen , en
eerst na herhaalde krijgstochten tot in het brongebied dezer
rivieren kon men in 1868 zeggen, dat in het Melawi-gebied
de rust hersteld was.

Tn de Onderafdeeling Boveu-Kapoeas bleven de Dajaksche
stammen intusschen hunne voorvaderlijke sneltochten voortzetten,
zonder zich in het minste om de bevelen van het Nederlandsch
gezag te bekommeren. Om hier een geordenden toestand te
scheppen, werden krachtiger maatregelen vereischt, en was samen-
werking noodig met het bestuur van Serawak, welke na weder-
zijdsche bezoeken van den Resident der Westerafdeeling en den
jeugdigen Radja Brooke tot stand kwam. In het begiu van
1874 tuchtigde eene expeditie onder den overste de Rochemont
de in naam onder den Panembahain van Siutang staande Dajaks
aan de belangrijke rivier Katoengauw en omstreken, terwijl
er, om de stammen in het brongebied van den Kapoeas en
die aan de meren benoorden dezen stroom in bedwang te houden,
militaire bezetting gelegd werd te Boenoet en te Poeloe Mad-
jang. Met hetzelfde doel werd in 1876 een kruisboot gepos-
teerd voor den mond der rivier Ambalauw; tevens werd toen
het hooger op den Kapoeas gelegen Batoe Baugkei aan den mond
der Enteboeloe getuchtigd, welks bewoners zich door hunne
afgelegenheid voor de Nederlandsche troepen onbereikbaar
waanden. Voorts verrichtte de Assistent-Resident van Sintang
in dit jaar een aantal hoogst vermoeiende krijgstochten in het
gebied der meren, waarbij telkens de kampongs der weerspan-
nige Batang Loepars in de asch gelegd werden, zoodat in
Januari 1877 een zestigtal hoofden dezer staramen, waaronder
hun eerste hoofd Rentap, in onderwerping kwamen. Niettemin
begonnen deze onbedwingbare roovers in 1878 en het volgende
jaar opnieuw de vreedzame Kantauw- en Rampei-Dajaks te
bestoken. Om dit te keeren, werd in Juni 1879 eene verster-
king opgericht te Nanga Kautauw, waar laatstgenoemde rivier
in den Ampanang valt. Voorts werd in den herfst van dit jaar
het gebied der Batang Loepars gedurende twee en een halve
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maand van alle zijden doorkruist. Daar het echter bij deze
gelegenheid niet gelukte, Rentap en de andere voortvluchtige
aanvoerders in handen te krijgen , nam de Regeering het besluit,
op drie uur afstand van de Serawaksche grens een militairen
post te vestigen te Nunga Badauw (verg. b). 800 hierboven),
waartegen de detachementen te Ambalauw en Smitauw konden
worden ingetrokken. Eerst de toekomst kan leeren, of door dezen
maatregel het verzet der Dajaksche stammen in Boven-Kapoeas
tegen ons gezag voor goed bedwongen is.

Uit het bovenstaande, geput uit eene vluchtige doorbladering
der verschillende Koloniale Verslagen, blijkt, dat er sedert
1874 nageuoeg jaarlijks in Bonieo's Westerafdeeling kleinere
expedities hebben plaats gehad, om het bovendeel van den Kapoeas
in waarheid tot een Nederlandsen gewest te maken. Midden
onder de zoo veel meer de algeineene aandacht trekkende
krijgsgebeurtenissen in Atsji is deze nieuwe uitbreiding van
ons gezag op Borneo zeker onopgemerkt gebleven door liet
meerendeel onzer landgenooten, behalve door enkele, die
van de met zooveel zorg bewerkte Regeeringsverskgen over
Neerlandsch-Indië eene gezette studie maken. Recht van pas
geeft dus het opstel van den heer Gerlach ons eene nadere
beschrijving van dit nog zoo weinig gekende deel van Borneo.
Wel heeft de laatste wetenschappelijke reiziger, die deze oorden
bezocht, de op hoogen leeftijd onvermoeide Teysmaim, op zijn
tocht in de tweede helft van 1874 door verschillende deeleu
van Borneo's Westerafdeeling, waarvan het verslag geplaatst
in het iVai«wrfo«ttdi<? 7^'rfsc/iri/ï voor iVeer/andsc/t-indië (ü .
XXXV, bl. 270—386), den Kapoeas tot Boenoet opgevaren
en toen ook een deel van het meergebied bezocht. De hierboven
uiteengezette machtsuitbreiding in deze streken was destijds
echter nauwelijks aangevangen, zoodat de heer Teysmann zijn
onderzoek bepaalde tot Poeloe Madjang, waar toen juist een
militaire post gevestigd was (aldaar, bl. 285 en 290) en op
een tweeden tocht derwaarts uitstapjes deed naar de op bl. 294
hierboven genoemde bergstreken Lempai en Siugkadjang (iVa/.
?Y?rfscA/\, bl. 291—303). Daarentegen bezocht de heer Gerlach
een veel grooter deel van de Boven-Kapoeas, waardoor zijn
reisverhaal ongetwijfeld als een winst voor de wetenschap be-
schouwd moet worden.

Hoe belangrijk dit opstel ook zij , ontveinzen mogen wij niet,
dat het ons in menig opzicht onvoldaan liet. Verateegs groote
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kaart van Borneo in den .̂ Mas uara JVeertow&cA-iwdiè' zag reeds
in 1859 het licht en is daardoor voor de Onderafdeeling Boven-
Kapoeas zeer onvolledig. Hetzelfde is natuurlijk het geval met
het anders zoo voortreffelijke werk van Prof. Vetli, dat reeds
in 1854 en 1856 werd uitgegeven. Bij de lezing van Gerlachs
opstel, van Teysmanns reisverhaal en van de Koloniale Ver-
slagen der laatste jaren stuit men telkens op moeielijkhedeu,
die met de ons ten dienste staande cartografische gegevens niet
zijn op te lossen. Waar ligt bij voorbeeld de rivier Kautauw?
Uit Gerlachs opsomming der zijtakken van den Kapoeas (bl. 286)
hield ik dit eerst voor een anderen naam van den daar niet
genoemden Katoengauw, die volgens Versteegs kaart een be-
langrijke rivier is. Daarentegen vermoed ik uit het üfo/. Pers/ajr
van 1880, bl. 14, dat de Kantauw een zijtak is van den
Ampauaug, die volgens Versteeg in den Ta wang valt. Waar
ligt Smitauw, waar nu de Kontroleur van Boven-Kapoeas ver-
blijf houdt? Volgens de rangschikking op bl. 287 zal deze
plaats tusscheu Silat en Soewahied moeten liggen, waarbij het
opmerking verdient, dat Teysmann, die dit deel der rivier her-
haaldelijk bevoer, er volstrekt geen melding van maakt; waar-
schijnlijk werd dit oord eerst door de hier na 1874 geplaatste
militaire bezetting van eenige beteekenis. Ook Sibauw, tot waar
nu onze stoomschepen den Kapoeas bevaren, vindt men op geen
enkele kaart; de gissing ligt echter voor de hand, dat men het
moet zoeken ter plaatse, waar volgens Versteeg de rivier Sibauw
in den Kapoeas valt en dus nog boven de monding van den
Ambalauw. Op die hoogte der hoofdrivier moeten volgens de
Koloniale Verslagen van 1876 en 1877 ook Batoe Bangkei en
Ainpirang Kobang gezocht worden, evenals de mij van elders
niet bekende zijtak Euteboeloe. Van de hierboven (bl. 292)
opgenoemde meren zoekt men de meeste te vergeefs op de
bestaande kaarten; Teysmann, die van Donau Loewar rechtstreeks
door den Batang Blitang naar Piasaa voer, gewaagt bovendien
nog van de meren Bekowaug en Kadabang. Evenzeer vindt men
op de kaarten geen der op bl. 294 genoemde bergtoppen of
plaatsen, zooals Nanga Badauw, Lanjak, enz., die in de laatste
berichten over het meergebied van den Kapoeas zoo lierhaaldelijk
voorkomen. Onder de door den heer Gerlach (bl. 301) vermelde
Dajaksche stammen zijn de mij niet van elders bekende Be-
lahans; daarentegen spreekt hij niet van de Tamaus, Alang-
ketans en andere stammen, die dikwijls in andere berichten
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genoemd worden. Meer dan genoeg, dunkt mij, ten bewijze,
welke behoefte er bestaat aan eene statistieke opgave der Dajaksche
stammen in de Boven-Kapoeas met hunne onderdeelen en tegen-
woordige woonplaatsen, maar bovenal aan eene betere kaart
dezer geheele Onderafdeeling. Bedenkt men, hoevele onzer ambte-
naren en officieren in de laatste jaren deze streken in allerlei
richtingen doorkruisten, dan moeten er nu reeds vele gegevens
zijn , waardoor de bestaande kaarten belangrijk verbeterd kunnen
worden. Mocht de geachte schrijver van dit opstel, of wie ook
nevens hem het Nederlandsch gezag in het verre binnenland
van Borneo helpt grondvesten en handhaven, door deze regelen
worden aangespoord tot de samenstelling van zulk een kaart en
topografische beschrijving en die aan het Bestuur van het In-
stituut ter uitgave inzenden, hij zal daardoor niet alleen den
dank van ons genootschap inoogsteu, maar bovendien de vol-
doening smaken , dat door dien arbeid een groote leemte in de
aardrijkskundige keunis vau den Indischen Archipel zal worden
aangevuld.

's Grayenfow/e, '28 Januari 1882.
ROBIDS VAN DER A A .
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