
EELS VAN PADANG OVER ZEE TOT INDRAPOERA.

W i j hebbes de zoo schilderachtige kuststreek, bezuiden Padang, reeds

vlagtig geschetst, Be kust is bet hoogst» herigst uïteengereien ea van de

wildste nataur iusseltea dett Boekit Padaug en de baai Fan Tjiagko, of-

schoon zij nog vele mijlen verder eene bergachtige, en rotsige gesteldheid

behoudt, namelijk tot aan Oedjong Batoe-mandamej, op 1° 40' Z. breedte.

Voorbij dezen uithoek verwijderen zich de voorbergen aanmerkelijk van de

zee, en vindt men weder een vlak kustland van verschillende breedte, dat,

tot aan gene zijde van Benkoelcn, soms onmiddellijk den voet der hoofd-

keten bezoomt. Beginnen wij de nadere beschrijving van het door ons on-

derzochte kustgedeelte bij de B r a n de w i j n - b a a i , waar wij vroeger onze

aanteekeningen hebben afgebroken.

Deze baai ligt omstreeks drie geogr. minuten ten Zuiden van Padang,

en wordt door de klippige hoeken Batoe-poetih ten N. en Gantoan-tahi ten Z.

bepaald. Zij is ruim 1 zeemijl diep, en iets meer dan 2 aan haren ingang

wijd. Men vindt in haar afwisselend van 3—6 vadem water, bij een'

deels zandigen en deels met koralen overtrokken grond. Nagenoeg in het

midden van haren mond ligt een klein zandig koraal-eilandje, P o el o e

Tel or genaamd; terwijl meer naar binnen, voor de middelste en kleinste

van de drie inhammen, welke de baai in haren achtergrond bevat, eene

soortgelijk gevormde bank is gelegen. Alleen in het noordelijk gedeelte,

binnen de T e l o k h B a j o e , kunnen schepen van matige grootte ten anker

komen. Met uitzondering van den vroeger vermelden, lagen verbindingsrug,
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Boekit Poetoes, wordt deze baai ten Zuiden, Oosten en Noorden door min

of meer steile hoogten ingesloten, die met wilde pisangs, struiken en boo-

men, vooral vijgen, welig begroeid zijn. In de middelste en zuidelijkste

bogten storten zich twee zoetwaterspruitjes in de Brandewijn-baai. Op de

smalle strooken zandig strand, aan den voet der hellingen, staan hier en

daar enkele bamboezen hutten, door visschers bewoond wordende, en in de

zuidelijkste bogt, T e l o k h S o e n g i e - b e r a m e j , bezit een Chinees eene

kalkbranderij.

Zuidelijk naast de Brandewijn-baai is de B o e n g o e s - b a a i gelegen. De

smalle bergrug, welke beide van elkander scheidt en met den Oedjong Gan-

toan-tahi eindigt, zal, in het midden zijner lengte, tusschen de BOO en

600 voet hoogte hebben. Over denzelven leidt de weg, en het uitzigt op

den nok is allerschoonst. Deze hooge en lange rug, die halvemaansgewijze

de Boengoes-baai ten Noorden afsluit, maakt haar tot een veiliger anker-

plaats voor schepen, dan de Brandewijn-baai aan eenig punt aanbiedt.

Even als laatstgemelde, bevat ook de Boengoes-baai verscheidene inham-

men , die bij de inboorlingen weder bijzondere namen dragen, en van welke

de T e l o k h B o e n g o e s en T e l o k h K a b o e a n de voornaamste zijn. De

diepte van het water neemt van 15 of 16 vadem aan den mond der baai,

langzaam naar binnen toe af. Haar grond is zandig en soms modderach-

tig, en langs de uitstekende hoeken meestal klippig en met koralen be-

dekt. Midden in de noordelijke helft der baai ligt een klein, vlak eilandje,

P o e l o e K a s i genaamd, met laag geboomte begroeid en van een rif om-

gord, dat ten N. N. O. en Z. Z. W. eene zandige ondiepte naast zich

heeft. Kondoin, uitgezonderd aan de westzijde, waar zich de, niet geheel

eene zeemyl wijde, ingang bevindt, is de Boengoes-baai door boschrijke ge-

bergten ingesloten, die het hoogst zijn in het Oosten en zich, in een halven

kring, het verst van het strand verwijderen in het N. O. Hier ligt eene

vlakte tusschen beiden van bijkans twee zeemijlen breedte en lengte. De

grond dezer vlakte vertoont van boven eene thonige, uit de ontbinding van

rotsen en plantdeelen ontstane en van de bergen afgespoelde aarde, welke

op eene zandige, met schelpen en gemengde bedding rust. Het strand

heeft daar eene zachte glooijing, is droog en bestaat uit zand. In den zui-

delijken inham echter (de Telokh Kaboean) ontwaart men enkele moerassige
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boschaadjen van Ehizophoren. De vruchtbare gedeelten der verschillende

vlakten zijn voor het overige aan den veld- en tuinbouw ten nutte ge-

maakt. Verscheidene kleine rivieren doorkronkelen haar, van welke de

aanzienlijkste benoorden de kampong Boengoes in de baai uitstroomt.

Het gesteente van het gebergte bestaat weder grootendeels uit een por-

phierachtig conglomeraat, hier en daar afgewisseld wordende door blokken

van trachyt van verschillende hoedanigheid en kleur. De bosschen zijn hoofd-

zakelijk zamengesteld uit vijgen, eiken, langkap- en arenpalmen, caZam,

wilde pisangs, tepoes (.E&tóana), velerlei J?w£tacftz« enz.; terwijl men ginds

en hier ook opene plekken van alang-gras opmerkt. Hunne dierlijke be-

woners bieden schier even veel verscheidenheid aan, als die der naburige

zee. Van zoogdieren hebben wij daar dikwijls waargenomen gewone apen

(Cfercqpitóectw cynemotya» en /naiw ««/jesinwiw), zwart gekuifde slank-apen

(ifemnopilAecuj M«fofo/>#iM) en langarmige apen (ifyfoiafes «ynata^tu en

vier soorten ran eekhorens (&*W«M ötcdor, /«p/wtw, rtï&zliM en

^y%aZe ^'arantco, jRaraa'osttnw «ttwaw^ra, Sas wtótóiw, Cferw* <?£««'««« en

onderscheidene veldmuizen van de geslachten Pferopiw en üjfo'nofopAu*. Het

aantal vogelen, reptiliën, visschen, insekten, schaaldieren (Chwfoceo), ste-

kelhuiden (.EeAtnafcrmate) en koralen, door ons, gedurende een verbluf van

twee maanden in de Boengoes-baai bijeengezameld, was zeer aanzienlijk en

bevatte menige nieuwe species. Wij zouden vreezen voor sommige onzer

lezers langwijlig te worden, indien wij eene volledige lijst wilden mededee-

len van alle geslachten, laat staan van alle soorten dezer dieren. Wij be-

palen ons derhalve hier alleen tot de opgave van eenige der merkwaardig-

sten. ^r^riM ^ra»feK« is overal in de bosschen der kustbergen vrij gemeen,

maar in weerwil hiervan krijgt men hem zelden te zien. Hij is ongemeen

schuw en oplettend, waarbij hem zyn fijn gehoor en scherp gezigt bijzon-

der te stade komen. De inlanders beweren, dat het niet mogelijk is, een

A*o«ca of A*o«raw, gelijk zij den argus-fazant, in nabootsing van zijn

luid geschreeuw noemen, ooit onder het schot te krijgen, aangezien hij

over dag steeds in de laagte van het bosch, tusschen de struiken zich op-

houdt , en bij de minste achterdocht, met groote snelheid langs den grond

voortloopt. Zuer zelden vliegt hij eens op, hetgeen alsdan met veel ge-

druisch gepaard gaat. Het mannetje laat zijne, uit roepende toonen be-
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staande' ën ver galmende, stem het vaakst hooren in den vroegen ochtend

en des avonds, kort vóór en na zonsondergang en bij lichte maan, ook

dikwerf gedurende den nacht. Opmerkelijk is de gewoonte van dezen fraaijen

vogel om in het bosch vaste verzamelplaatsen te hebben, waar de man-

netjes, met hangende vleugels en eenigermate uiteengezetten staart, op de

wijze der paauwen en kalkoenen, nu en dan rondwandelen. Bij die gele-

genheid vegen zij met hunne stijve slagpennen den grond zuiver en glad.

Zulke effene plekken, die gewoonlijk op de bergruggen en kruinen, onder

hoogstammige boomen, zijn gelegen, en van 15 tot 30 voet middellijn heb-

ben, noemen de Maleijers Sawartf»^ Aoewa of CraZam^am; Zbeara *, welken

laatsten naam, dien ten gevolge, ook sommige toppen van het kustgebergte

daar dragen. Op die plaatsen wordt de Koewa gemakkelijk, door middel

van strikken, levend gevangen. Er worden echter veel meer mannetjes dan

wijfjes gevangen, ongeveer in de verhouding van 3 of 4 tot 1; de eerste

zijn dus óf menigvuldiger, óf, hetgeen waarschijnlijker is, zij bezoeken zoo-

danige plekken vaker en doorwandelen haar met minder voorzigtigheid. Be-

halve in Sumatra is de argus-fazant ook inheemsch op het vaste land van

Achter-Indië, alsmede in Borneo; doch niet in Java, waar hij door Patio

spiq/èr vervangen wordt, die op zijne beurt op de twee genoemde groote

Sunda-eilanden ontbreekt. — Van neushorenvogels zijn door ons vier soor-

ten bij Boengoes verzameld, namelijk: 2?«emw Sicw/w, »mZa5an««, ^tór-

roftw en taafow of het Sumatraansche ras van .Bwceros ?7««ocm>«. De fraai

gevederde .ftt&z e^ano/^era was schier even gemeen, als de schoone /re«a

jjMrfZa. Vele andere boschvogels, uit de geslachten JSMCCO , JÏCM* , / ^coc -

cyx, i%o#fl£coptew, Cofomóa, jl/«w«ca/?a, JF%#O/VMS, P«-icrocoia*, /«os,

JVecten» ia, JTafcj/o», JforyZawretts, Caprewwk/M*, Pw&wya*, iV(yo», enz.,

gaan wij thans met stilzwijgen voorbij. — Keptiliën zijn ons slechts wei-

nige in handen gevallen, en deze bestonden voornamelijk in hagedisach-

tigen en kikvorschachtigen. Uit de eerstgenoemde familie zullen wij alleen

vermelden: CWofe« tymjsaatór^a en JfowiYor &Vtóai«s. Eenmaal, omstreeks

' Gdtoi^Hji beteekent een strijdperk of vechtplnats voor hanen, «iware» ,̂ fc

ï»men, met elkander; dus plaatsen, waar de Koewa's zich verecnigen en somwijlen

pwt elkander vechten.
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bet middaguur, van de jagt terugkeerende, ontwaarden wij, op het heete

zandstrand, een bijzonder groot individu van genoemden Monitor. Bij onze

aannadering vlugtte hij landwaarts naar eenige struiken, tusschen welke wy

hem met een schot hagel doodden. Hij had 7J voet lengte, waarvan de

staart 4$ besloeg. Zijne maag was opgevuld met kleine vischjes, die groo-

tendeels nog heel waren. Een paar in de nabijheid wonende visschers

kwamen ons hunne blijdschap en dankbaarheid betuigen wegens de bevrij-

ding ran dit lastige dier. Het had hun niet slechts reeds vele visschen,

maar ook menige kip weggeroofd, en alle aangewende moeite om het te

van»en en te dooden, was steeds vruchteloos geweest.

De hoeveelheid en verscheidenheid van visschen, die schier dagelijks door

de visschers te Boengoes in zee werden gevangen en uit welk getal wij de

gaafste voorwerpen voor onze verzameling van hen kochten, deed deze spoe-

dig dermate aangroeijen, dat al onze vaatjes, flesschen en trommels er mede

oevuld raakten. In het algemeen vonden wij dezelfde soorten, welke ook

elders in de Indische zeeën leven en door ons reeds in ons reisverhaal om-

trent Makassar vermeld staan *. — Van schaaldieren hebben wij de volgende

geslachten waargenomen: ilfafeto, Pafoptófr»«,s, Por<««««, 2Wp/&«*a, ffo-

, PaZamon en ^«iZte. De meesten van hen leven in de zee; som-

migen in zoet water. Dat voorts allerlei Weekdieren, Zeesterren, Zeeëgels,

floWteWf?» en ./fcaZep/Mie op de koraalbanken en rotsen in zee gevonden wor-

den, behoeven wij naauwelijks te zeggen. De koralen bestaan zoowel uit

eigenlijke ü/atfrepore», ^*fro«é», 3/eanrfn»e» en ^anei'ne», als uit ü/öfepore».

Het dorp B o e n g o e s , of eigenlijk L a b a n , gelijk het meer algemeen

door de bewoners wordt genoemd, ligt digt aan het strand. Het bestaat

uit twee rijen huizen, die evenwijdig met elkander loopen, eenige voeten

boven den grond op stijlen rusten, bamboezen wanden hebben en met alang-

gras gedekt zijn. De meesten hebben een bouwvallig en armoedig aanzien.

De inwoners, ten getale van ettelijke honderd, generen zich hoofdzakelijk

^ n oner rfe iVa/KKr/. G«cAt«feaw rf«- AWerJ. OPCT-Z. ite.-trtin^x, Land-

Volkenkunde, bl. 85.
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van de vischvangst, die zij met schrobnetten (/>oe£a<) uitoefenen. De lengte

dezer netten bedraagt niet zelden 150 vadem en meer, en zij zijn groo-

tendeels vervaardigd uit de zwarte, bastachtige stof (j*/oató) van de aren-

en langkappalmen; de zak, of het achterste gedeelte, is echter meestal

uit dunne bastkoorden van JTa/oe Tarop gebreid, en wel zoo digt, dat

de kleinste visschen er niet doorheen kunnen kruipen, terwijl de mazen

aan de lange zijarmen van het net, drie tot vier voet wijdte hebben. Aan

het uiteinde van ieder dezer armen bevindt zich daarenboven een zeer

lang, van bindrotting gevlochten, touw. Tijdens onze aanwezigheid be-

zaten de inwoners van Boengoes twaalf zulke groote schrobnetten, van

welke elk, met de daarbij behoorende kano (/>ra/w rf/o^/fco), op eene

waarde van 50—60 realen ( = ƒ 1 0 0 — ƒ 1 2 0 ) werd geschat. Tot het

trekken van zoodanig net zijn ten minste zeven menschen noodig, name-

lijk drie aan iederen netarm en één in de kano, die het net, gedurende

de trekking, van achteren volgt. Al deze werkzaamheden worden veelal

door huurlingen verrigt, die tot loon op de helft van den verkregen buit

aanspraak hebben, terwijl de andere helft aan den eigenaar van het net

t o e b e h o o r t . • ,-••••:,• « > > ; . ; - . > . « : . • • " • - ' ? - : - > • « - -.-,

Buiten de visscherij en den arbeid, welken het kappen van brandhout

en het bebouwen der rijstvelden vcreischt, verbeuzelen deze dorpelingen

hunnen tijd vooral met de zoo geliefkoosde hanegevechten. Algemeene

vechtpartijen van dien aard, waarbij niet zelden vijftig tot honderd men-

schen aanwezig zijn, worden iedere week driemaal, op vaste uren en in

een bijzonder, loodsachtig gebouw (jrete^a»^), te Boengoes gehouden; doch

buiten deze geregelde groote gevechten vinden nog vele afzonderlijke, tus-

schen enkele personen en met een paar hanen slechts, dagelijks hier en

daar, langs de wegen en op de openbare pleinen plaats. Bij dag ziet men

schier voor ieder huis één of meer vechthanen, met touwtjes aan de poo-

ten vastgebonden, en die zich vaak wederkeerig, door een fier kraaijen en

tergende ligchamelijke bewegingen, als het ware, uitdagen. De kamp tns.

schen twee hanen, waarvan elk met een scherppuntig en eenigzins krom

mesje, van één tot anderhalf duim lengte, is gewapend, duurt meestal

slechts weinige minuten, en eindigt gewoonlijk met den dood van een, en

ook somtijds van beide strijders. De weddingschappen, welke de aanschou-
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wers daarbij doen, dompeleu menigeen in het ongeluk, door hem, in een

hartstogtelijk oogenblik, niet alleen van al zijne bezittingen te berooven,

maar dikwerf zelfs zijne vrijheid en handenarbeid, voor maanden en jaren

tijds, aan een ander te doen verpanden, en zich en de zijnen tot een arm

en afhankelijk schuldenaar te maken. De hanegevechten zijn alzoo een even

gevaarlijk, onzedelijk en verderfelijk hazardspel voor den Maleijer, als de be-

ruchte speelbanken voor de bezoekers van sommige badplaatsen in Europa

tot h i e r t o e w a r e n . •,•;::• .•-•*."•,-:.i-u.nfH;<,--.> J / J Ï * . :

Behalve de kampong Boengóes liggen nog verscheidene kleinere kampongs,

koel en liefelijk, onder duizende kokospalmen, binnen de baai van dien

naam, hier en daar verspreid. De voornaamste onder haar is de kampong

K a b o e a n , waar wekelijks markt wordt gehouden, en die niet alleen vlijtig

bezocht wordt door de bewoners van alle kampongs in 'den omtrek, maar

ook van die der naburige baaijen en zelfs van Padang. Niet ver van de

kampong Kaboean woont een Chinees, die, even als zijn landgenoot in de

Brandewijn-baai, uit koralen en schelpen, doch het meest uit de eersten,

kalk brandt. Eene soortgelijke kalkbranderij vindt men ook in de Telokh

Sirih, ten W. Z. W. van de Telokh Kaboean. De bevolking van de ge-

heele Boengoes-baai wordt op 2500 zielen geschat. In administratief op-

zigt behoort deze baai onder Padang.

Van de kampong Kaboean loopt een weg zuid-oostelijk over het gebergte

naar de baaijen Salidah, Tjingko en verder zuidwaarts. Het eerste dorp,

op dien weg, heet S i g o e n t o e r . Het ligt binnen eene bergkom, omtrent

vier geographische minuten van Telokh Kaboean verwijderd, en bevat een

dertigtal huizen, die meest van hout en met tepoes-bladen (iJfotóara) ge-

dekt zijn. Kokos- en pinangpalmen, kapokh-, mangga- en pisangbooraen,

worden ook daar het menigvuldigst aangetroffen. Op de ongeveer 800 voet

hooge kruin van den B o e k i t P o e t o e h i , waarover de weg derwaarts leidt,

merkten wij schuinse rotslagen op van thonschiefer, die een' vasten feld-

steen-porphier tot onderlaag hebben, en door dit plutonisch gesteente klaar-

blijkelijk opgeheven zijn geworden. — Het kleine rotsige-eilaudje eindelijk,

digt naar den hoek van Limo-asam, welke de inhammen Kaboean en Boen-

goes van elkander scheidt, verdient voornamelijk vermelding, wegens een

daarop liggend Kramat of heilig graf, dat bij de inboorlingen in hooge ver-
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eering wordt gehouden. Den ongeloovigen vreemdeling kan het echter wei-

nig belang inboezemen, vermits het niets bezienswaardigs bevat, maar eenig-

lyk uit een langwerpig vierkant vlak bestaat, door ruwe steenen opgezet,

benevens twee hoogere steenen aan het hoofd- en voetgedeelte. Het graf

wordt zorgvuldig schoon gehouden, en naast hetzelve staan twee lange bam-

boezen met witte vlaggetjes.

De baai van Soengi -p i sang , ten Zuiden van de Boengoes-baai liggende,

levert, uit hoofde harer noordwestelijke opening, eene minder veilige schuil-

plaats voor groote schepen. Zij is daarenboven door vrij steile berghellin-

gen schier rondom ingesloten. Allen in haar oostelijk gedeelte, waar twee

zoetwater spruitjes, Soengi Pisang-besar en Soengi Pisang-Kitjil, uitstroomen,

ziet men ettelijke kusten en rijstvelden. Bij den ingang der baai ligt eene

koraalbank, en meer in haar midden, twee kleine eilandjes. Eenige groo-

tere zijn bij den zuidelijken uithoek gelegen. Het hoofdgesteente dier berg-

achtige eilandjes en van de naburige vaste kust bestaat overal uit porphier-

en groensteen-conglomeraten, terwijl blokken van zwart en grijs trachyt,

aan den voet der kustbergen in menigte gevonden worden.

Van daar verder zuidwaarts bevat de kust nog verscheidene bogten en

baaijen, onder welke de Soengi-pinang- en H o u t - of S e t a n - b a a i j e n

de voornaamste zijn. Laatstgemelde is de grootste en schilderachtigste langs

de geheele kust. Zij wordt, ongerekend verscheidene kleine, door twee groo-

tere eilandjes, P o e l o e T r o e s a n en P o e l o e , S a b a d a , gevormd, is om-

trent 5 zeemijlen van het Z. O. naar het N. W. lang, en van 1 tot 2 mij-

len diep. Ingangen bezit zij drie, namelijk aan den westkant en aan haar

noordelijk en zuidelijk uiteinde, zijnde laatstbedoelde echter alleen een naauwe

doortogt, met lage oevers met Khizophoren begroeid. By den westelijken

ingang, tusschen Poeloe Troesan en Poeloe Sabada, verheffen zich, gelijk

reusachtige wachttorens, twee hooge en steile eilandjes, Se rond jong-besa r

en S e r o n d j o n g - k i t j i 1 genaamd. Tusschen hen zoowel, als bij den noor-

delijken ingang, bedraagt de diepte der zee van tusschen de 16 en 25 va-

dem; in de baai zelve echter wisselt zij van 15 tot 2 vadem af. Haar

grond is, even als tyj Boengoes, grootendeels zandig, en alleen langs de

rotsige oevers met koralen bedekt. Nagenoeg midden in deze ruime en tegen

alle winden beschutte baai ligt een klein eilandje, dat den geheimzinnigen
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naam draagt van Poe loe S j e t h a n , d. i. Duivels-eiland, welke tevens op

de baai is overgegaan. Gelijk de meeste eilandjes in die streek, is ook

Poeloe Sjethan aan de oostzijde vlak, en in de westelijke helft hoog en berg-

achtig. Op zijn vlak gedeelte vindt men de overblijfselen van een gebouw

van baksteenen, uit de vroegere tijden der Hollandsche Oostindische Com-

pagnie (de zeventiende eeuw) dagteekenende. Nabij de noorder opening, niet

ver van het gehucht Nialo, hadden toen insgelijks een paar steenen hnizen

van de Compagnie gestaan, ter bescherming van den ruilhandel met de in-

landers. Behalve de kleine vlakte bij Nialo en eenige andere ten Zuiden

van daar op den vasten wal en langs de stranden van Poeloe Troesan en

Poeloe Sabada, is de Setanbaai rondom door bergen ingesloten van 300 tot

500 voet hoogte. Het laagst zijn zij in het Z. O. gedeelte; doch alle hel-

lingen, ruggen en dalen zijn digt met geboomte en struiken bewassen. In

de onderscheidene kleine strandvlakten ontwaart men kokospalmen en wei-

nige rijstvelden, en hier en daar stort zich eene zoetwater-spruit in zee, van

welke de Soengi N i a l o de voornaamste is.

In de nabijheid van den noorder hoek der Setanbaai ontwaart men twee

bergen, omtrent welker oorsprong eene fabelachtige overlevering bij de inlan-

ders gevonden wordt. Er huisden daar — zoo luidt zij — in overouden

tijd twee vreeselijke roofvogels, Garoeda genaamd, die reeds vele inwoners

hadden weggeroofd en verslonden, toen zekere Toeankoc Maling T)ewa hen

doodde, waarna zij in de bedoelde bergen veranderden. Uit dien hoofde

dragen deze thans de namen van Garoeda -d j an t an en Garocda -be t ina

(mannetjes en vrouwtjes Garoeda; naar de Indische fabelleer de vogel van

Wisjnoe).

Het landschap T r o e s a n , waartoe ook het boven genoemde dorp Sigoen-

toer behoort, bevat in 't geheel ongeveer 12 kampongs, met een zestigtal

Panghoeloes. Het is in 1755 aan de Oostindische Compagnie afgestaan,

en de Jang di Pertoean van Troesan ontving toen den titel van Sultan te-

vens met de bepaling, dat voortaan, bij de benoeming zijner opvolgers, het-

zelfde getal saluutschoten en andere eerbewijzen voor hem zouden plaats vin-

den , als voor den Sultan van Indrapoera. Tegenwoordig voert evenwel het

opperhoofd van Troesan slechts den titel van Toeanko.

Op het bevallige eiland M a r a k h tonden wij slechts drie inlanders, die
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zich met de vischvangst onledig hielden. Aan de oostzijde, waar wij aan-

landden, bestond het strand uit koraalzand, terwijl daar achter, aan de

berghelling, rotswanden van conglomeraat zigtbaar waren. Even als Poeloe

Bantango, bezit ook Poeloe Marakh, aan het noorder en zuider uiteinde

eene vlakke landpunt, waarop slanke kokospalmen zich verheffen, zijnde

het overige hoogere gedeelte dier eilandjes met bosschen bedekt, tusschen

welke, ginds en her, naakte rotswanden doorschemeren. Poeloe Marakh

heeft drie toppen. Wij schoten op dit eiland: .&M*» rrft/èr, 2>o^o« D«.

»a«crfi, 7xo* jtwüfö en ««omz^M, en namen er buiten hen alleen nog een

paartje gewone neushoornvogels waar. — ::, i.-... _•;..•..;« :::.; ^ -„.•.;•.

Ook de verder zuidelijk, op geringen afetand van de kust, liggende

eilandjes, met name: P o e l o e B a b i , P. M a k i r , P. T j i n g k o - b e s a r en

P. T j i n g k o - k i t j i l , P. Au en P e n j o e , zijn allen tamelijk hoog en in een

groen gewaad gehuld. De baaijen van S a l i d a h en T j i n g k o zijn uit de

geschiedenis der vroegere Oostindische Compagnie wel bekend. In die baai-

jen toch was in het midden der zeventiende eeuw, gedurende twinti<* ja-

ren, het Hollandsche hoofdkwartier van de zuidelijke afdeeling ter west-

kust van Sumatra gevestigd geweest. In 1646 was het van Indrapoera

naar Salidah verplaatst geworden, en zestien jaren later van daar naar P.

T j i n g k o - b e s a r , welk eilandje niet alleen een gezonder, maar ook een

,. veiliger vestingspunt aanbood. In 1667 had de Sultan van Indrapoera,

ten behoeve der Oost. Compagnie, afstand gedaan van het landschap Sali-

dah tot en met dat van Peinan. Alhoewel reeds in het voorafgaande jaar

(1666) Padang bestemd werd tot hoofdzetel, bleef echter Poeloe Tjingko

nog vele jaren een niet onbelangrijke post, vooral toen de Compagnie, in

1670, de goudmijnen in het nabijgelegen gebergte liet openen, waarover

wij elders een uitvoerig verslag hebben medegedeeld ». Niet zonder bewon-

dering aanschouwt men de 3—4 voet dikke, gemetselde en tot op den hui-

digen dag hechte, muren van de gebouwen en oude borstweringen op Poeloe

Tjingko. Het steenen zeehoofd ligt aan de vlakke binnen- of oostzijde van

het eilandje. In dit vlakke gedeelte stonden ook de pakhuizen, kazerne en

woningen voor de burgerlijke landsdienaren, terwijl eene vierhoekige rc-

/o/ rf« i«i«ii n«n SKuirt/ra, bl. 164 en volgg.
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doute, met den vlaggestok in het midden, op het hoogste W. Z. W. punt

gevonden wordt. Die kleine top zal zich ongeveer 150 voet boven de see

verheffen. Van hem dalen, naar het Zuiden en Westen, de hellingen vrij

steil in den blaauwen vloed af; maar noordwaarts gaat een glooijende rug

naar de laagte. Hier vertoont de grond koraalzand en bruine aarde, ter-

wijl levende korallen schier rondom aangetroffen worden, en het kemge-

steente van Poeloe Tjingko-besar uit groensteen-conglomeraat bestaat. Ge-

lijk dit gesteente veel overeenkomst heeft met dat van Boengoes en elders

in den omtrek, even zoo stemt ook de geheele gesteldheid van de T j i n g -

k o - b a a i met die van Boengoes treffend overeen. Ten Noorden en Zuiden

namelijk is zij door lage, maar steile en rotsige, berghellingen bezoomd;

ten Oosten echter bezit zij eene ruime, vruchtbare vlakte, door twee ri-

viertjes besproeid wordende. Deze vlakte is grootendeels met sawahs bedekt.

Vóór haar, op het strand, ligt het dorp P e in a n , het eenigste binnen de

baai. Sommige zijner bewoners generen zich voornamelijk van de visch-

vaugst, andere drijven handel en landbouw. Bij dit dorp is het strand

en de bodem der zee zandig; doch aan den noord- en zuidkant, onder de

hooge kust, is hij met koralen als bebouwd en met rotsblokken bezaaid. De

zuidelijke hoek der baai draagt den naam van O e d j o n g Ma mam; de

noordelijke dien van O e d j o n g B a t o e . Digt bij de laatste verheft zich,

ter hoogte van ongeveer 125 voet, P. T j i n g k o - k i t j i l . Dit eilandje

bestaat uit een enkelen steilen heuvel of kleinen berg, die voor het ove-

rige, hoe ratsig ook, even als het naburige kustgebergte, met boomen

en struiken bewassen is. De vegetatie van P. Tjingko-besar daarente-

gen , bestaat tegenwoordig schier alleen in alang-gras, naardien het wilde

hout gekapt en uitgeroeid is geworden. Nergens, langs de westkust van

Sumatra, groeijen echter de wijngaardranken zoo goed en brengen zij zulke

groote en smakelijke druiven voort, dan op dit kale en klippige eilandje.

Tijdens ons bezoek bekleedde een Europesche onderofficier het posthouder-

s c h a p o p P . T j i n g k o - b e s a r . ..- -?, -;. . • :<* . - • .^ . -»? ,<•• ,* . .— <— » • > - • * : . r * •• •

Omtrent de geologische gesteldheid van den niet ver van daar verwijder-

den G o e n o n g T a m b a n g , d. i. Mijnberg, de in hem gelegen mijnengan-

gen (Stollen), hunne bewerking, geleverde uitkomsten enz., verwijzen wij

kortheidshalve tot ons boven aangehaald werkje.
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Het boschrijke gebergte in den omtrek der Tjingko-baai wordt niet al-

leen door herten en kidangs (Cfen>«« eye«»jw en »M<K//OC), wilde zwijnen

(&w OTÏ&^MS) en andere kleine zoogdieren bewoond, maar ook dikwerf door

troepen olifanten doorkruist. Wanneer deze woudreuzen op hunne wandelin-

gen een boschveld ontmoeten, dringen zij gewoonlijk daar binnen en vernie-

len het geheele plantsoen. De eigenaar poogt zich alsdan te wreken door sni-.

kerrietstokken, die met rattekruid zijn vergiftigd, in het bosch neer te leg-

gen; een lokaas, dat, nu en dan, aan één of meer olifanten den dood berokkent.

Brj den Oedjong Mamam zijn weleer door een' Europeaan een aantal

notcnmuskaatboomen geplant geworden, die er zeer goed tierden. Zuidwaarts

van daar blijft de kust nog steeds hoog, tot bij den Oedjong Batoe-man-

damej, waarna zij weder laag en vlak wordt. Hetzelfde is het geval met

de haar belendende eilandjes, die buitendien niet alleen steeds kleiner, maar

ook minder menigvuldig worden en weldra geheel verdwijnen. Poeloe

Kasi of Gosong P i n g p a r a is slechts eene boven het water uitstekende

zandbank; Poeloe B a r i n g i n , het laatste eilandje tot Benkoelen, is ins-

gelijks laag en zandig, doch met een bosch van kokospalmen bedekt.

Langs de vaste kust, tusschen de Tjingko-baai en Ajer-hadji, vindt men

het landschap S a p o e l o h - b o a h - b a n d a r , d. i. Tien haven- of marktplaat-

sen. Deze streek is merkwaardig wegens de overdraging der souvereiniteits-

regten aan de Oost. Compagnie, ten jare 1688, over den geheelen lcustzoom

en landwaarts in, een geweerschot ver, voor de geringe som van B4 rijks-

daalders. Eene onder-afdeeling van dat landschap vormt B a t a n g - K a p a s o f

het distrikt D e l a p a n Kota , ook Ampat K o t a - h i l i r en A m p a t Kota-

o e d i k h (de Vier beneden- en de Vier bovendorpen) genaamd. Ajer-hadji,

liggende tusschen de landschappen Sopoeloh-boah-bandar en Indrapoera,

scheurde zich, in 1682, van het laatstgemelde los, en de Oost. Compagnie

plaatste er, drie jaren later, een' militairen post, die tot in het begin de-

zer ,eeuw daar gevestigd bleef. Tot het hoofddorp Ajer-hadji behooren nog

12 of 14 kleinere kampongs. In al deze kustdistrikten vindt men meestal

4 Soekoes, en bij gevolg even zoo veel verschillende Panghoeloe Soekoe of

Stamhoofden in schier iedere kampong. Met Ajer-hadji houdt echter het veel-

hoofdige Soekoe-bestuur op, wordende het in Indrapoera vervangen door

een' meer monokratischen regeringsvorm.
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De mond der rivier van Indrapoera ligt dermate tusschen het geboomte

verborgen, dat hij niet, dan met moeite, is te ontdekken. Het omliggende

kustland is op grootc uitgestrektheid gelijkmatig vlak en boschrijk. Een

enkele suikerbroodvormige berg, in de nabijheid van de kampong Ajer-hadji,

strekt den zeevarenden tot verkenningspunt. Bij de Moeara Indrapoera treft

men eene soort van loods aan, Panghoeloe Moeara (hoofd van den riviermond)

genaamd, die bij het naderen van eenig vaartuig uit zee, zich naar de

moeara begeeft met eeu rood of zwart vlaggetje, hetwelk h i j , overeen-

komstig den tijdelijken stand van het water op de bank (i/osofijr d. i. Jarre),

omhoog houdt, en waarmee hij vervolgens door zwaaijen den te nemen

koers aan het vaartuig aanwijst. Dit is vooral noodzakelijk wegens de ver-

anderingen, die de bank, door af- en aanspoelingen, gedurig ondergaat.

Bij laag water staat er zulk eene zware deining en branding op de bank, dat

het in- en uitloopen ten eenemale onmogelijk is , hetgeen alsdan door den

Panghoeloe Moeara met rijn zwart vlaggetje wordt aangetoond. Het eigen-

lijke bed der rivier is aan haren mond naanwelijks 50 voet breed; doch

binnenwaarts wordt het spoedig wijder, tot bijkans 500 voet, en tevens vrij

diep. Een paar eilandjes, die in het lagere gedeelte midden in den stroom

liggen en, even als zijne moerassige oevers, met hooge boschboomen prij-

ken, geven aan het geheel een zeer schilderachtig aanzien.

In het bosch, ter weerszijden der rivier, groeijen het menigvuldigst soorten

van de geslachten /r»»a, Partftna, GJwtfa, 3/yr<«-s, .Dwsoctota, Afar«mjo,

Cïsww, 0B«Mperm#, Cyrfcwtoc^y», Cdiawia, Ztowwwor^op* en andere gewas-

sen; terwijl men langs de moerassige oevers ook Ehizophoren, en op het

zandige strand hoofdzakelijk Casuarina-boomen opmerkt. OreopttóeciM cy-

Komô tw en jStott»qp#A«c2M crisfotfzw verlevendigden in kleine troepen het

digte bosch, en Pferopiw ƒ«««•«« hing, hier en daar, bij honderden in de

hooge boomkroonen en vermengde zijn krassend stemgeluid met het ge-

schreeuw der genoemde apen en het gezang van allerlei vogelen. TusscheÉ

het hooge gras en riet langs de rivierkanten, ontwaarde men vele 'slaap-

plaatsen van krokodillen (Oocorft&w Jiporea&w), die hier menigvuldiger zijn,

dan in eenigen anderen stroom, van Padang af herwaarts.

Niet ver binnen haren mond, op den Bmallen linker oever (Prór yeafejy),

staan eenige bamboezen hutten, welker bewoners, tijdens de zware aardbeving
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in den avond van den 24"*" November 1833, genoegzaam alles hebben ver-

loren. Hunne huizen stonden toen eenigzins nader bij den riviermond, waar

zij door geweldig oploopende zeeën werden weggespoeld. Ook zijn bij die

gebeurtenis een aantal casuarina-boomen ontworteld geworden, en van vele

andere bleven er alleen dorre stammen over. De bewoners der voormelde

hutten telen in tuinen en boschvelden wat rijst, bataten, djagong of Turksch

koorn, Spaansche peper, sirih-bladen enz.; zy vangen voorts visschen, ha-

len vooral mosselen in groote menigte uit de rivier op, en gebruiken

die tot eigen voedsel of verkoopen ze elders; hetwelk almede het geval

is met het zout, dat zij bereiden. Dit geschiedt bijna op dezelfde eenvou-

dige wijze, als hier en daar aan de zuidkust van Java. Des morgens na-

melijk, tyj helderen hemel en zonneschijn, wordt, op bepaalde plaatsen van

het strand, het zand herhaalde malen met zeewater begoten. Tegen den

avond, wanneer die plekken, door de ssonnehitte, geheel droog zijn gewor-

den, wordt de bovenste routrijke zandlaag op hoopjes by elkander geschof-

feld en vervolgens bij gedeelten in ronde, omtrent 2 voet wijde en 2£ tot 3

voet hooge, manden gedaan. Deze manden, gewoonlijk uit de lederachtige

bladscheeden van den nibongpalm vervaardigd, hebben geen' bodem, maar

staan op een plat houten bord, dat van eene tuit is voorzien. Het zand

in de monden wordt alsdan met versch zeewater overgoten en het dooreij-

jsel in een onder de tuit geplaatst bakje van nibong- of pinang-bladschec-

den opgevangen. Dit doorgezegen zilte water wordt daarna in ijzeren pan-

nen zoo lang gekookt, tot dat zich het zout op den bodem der pannen ge-

kristalliseerd heeft. Eenigzins verschillend hiervan is de wijze van zout-

bereiding aan andere kustoorden van Sumatra, alwaar 4e inlanders groote

vuren van droog hout op het strand stoken en deze telkens iaet zeewater

besprengen, tot dat de kleine mjjt geheel tot asch is verbrand. Laatstge-

melde wordt alsdan, even als het met zoutdeeltjes bezwangerde zand, met

rwater gefiltreerd, en het daarvan afkomstige zilt op gelijke wijze gekookt.

Dit fijne en tamelijk witte zout is bij de Maleijers bekend onder den naam

r̂orawt &n?«<w. Het meeste werk bij deze zoutmakerij wordt door vrouwen

en kinderen verrigt; alleen het koken geschiedt gewoonlijk door mannen. Bij

droog en warm weder kan één persoon wel twee £oefoM zout op een' dag

annmaken; doch bij somber of vochtig weder ter nanuwemood één
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zijnde dit eene bamboezen maat van veranderlijke grootte op verschillende

plaatsen van het eiland. In de omstreken van Indrapoera b. v., gaan 15

tetoM rijst op 1 JDÏM (125 oude ponden); te Padang daarentegen slechts

10. To Kampong Pasir-genteug kost de koelakh rijst (4?us) gewoonlijk 20

cent, en de koelakh fijn zout, omtreat zooveel als eene wijnfleach voi, 8

a 10 cent. ji'if .ïijt^v*; ,««•! -n,»»,;,,-»» .;„,, H~KI><»J

De hoofdplaats I n d r a p o e r a ligt ruim twee uur varens met een kano

de rivier van dien naam opwaarts, aan haren linker oever, en niet ver boven

het punt, waar zich de S o e n g i T a p p a n of S a l a u t met de Soeng i In-

d rapoe ra of A j e r - b e t a n g vereenigt. Beide ontspringen in de groote

oostelijke bergketen en doorstroomen, in tallooze kronkelingen, een vlak en

grootendeels wild land. De eerstgenoemde rivier, die zeer lage oevers, eene

meest modderige bedding en een' zachten stroom bezit, verdeelt zich, ongeveer

een dag varens hooger op, in twee takken, Salaut en Tappan genaamd. De

Soengi Indrapoera of Ajer-betang heeft eenigzins hoogere oevers, die meestal

droog en beter voor den landbouw zijn, terwyl haar stroom tevens driftiger

is en de bodem van haar bed niot zelden wat zand en gerolde steentjes be-

vat. Beneden de hoofdplaats Indrapoera vertoonen de boorden van den ver-

eenigden stroom schier onafgebroken moerassige wildernissen. Behalve het

gehucht Loeboe-gedang, dat een klein half uur lager dan die hoofdplaats is

gelegen en slechts uit een zestal hutten bestaat, vindt men langs de ge-

heele vaart geen enkel huis. Oudtijds zoude deze landstreek vrij sterk be-

volkt zijn geweest, maar ten gevolge van verschillende omstandigheden, waar-

op wij later zullen terugkomen, verhuisden allengskens vele familiën naar

Ajer-hadji, Mokomoko, Bangkahoeloe en elders. .,-^f,̂ f ,,.

I n d r a p o e r a , of eigenlijk K a m p o n g D a l a m , d. i. Paleis- of Eesiden-

tie-dorp, gelijk de inboorlingen deze hoofdplaats in de wandeling noemen, heeft

een zeer vervallen voorkomen. Zij zal een 70- of 80-tal bamboezen huizen tel-

len, die onregelmatig en gedeeltelijk ver van elkander verspreid staan, en

waarvan die bij het marktplein zich nog het voordeeligst voordoen. In den

achtergrond eener vlakte van alang-gras staat de houten, doch insgelijks

zeer bouwvallige, woning van den Regent. Alles ziet er ten hoogste verwaar-

loosd uit. De wegen zijn met gras begroeid en bij regenachtig weder vrij

glibberig. Mangga-, nangka-, mangistan- en soortgelijke gewone vruchtboo-
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men, zelfs pinang- en kokospahnen, zijn daar schaars. Alleen pisang- en

kapokhboomen heeft men er in overvloed. Digt aan den linker oever der

AJer-betang ziet men de overblijfselen van loopgraven en aarden wallen,

die een groot, langwerpig en, binnen hetzelve, een klein regelmatig vier-

kant beschrijven. Binnen deze versterkingen woonde eertijds de Vorst en

hadden ook sommige voorname rijksgrooten hun verblijf. Het kleinere vier-

kant bevat tevens de vorstelijke graven, waarvan vele netjes met keistee-

nen zijn afgezet, terwijl grootere, platte steenen, aan hun hoofd- en voe-

teneinde regtop staan, en het geheel overschaduwd is door roodgebladerde

handjoewang-struiken (ZVara«2a) en een' grooten kambodja-boom (ftiaeris)

met geurige witte bloemen. Tijdens ons bezoek, in 1885, was weinige we-

ken te voren eenc tante van den Kegent overleden en daar ter plaatse ter

aarde besteld geworden, bij welke gelegenheid niet alleen over het nieuwe,

maar ook over al de oude grafsteden witte stukken katoen uitgespannen en

zij met witte vlaggetjes versierd werden. Verscheidene priesters bezochten

toen dagelijks het nieuwe graf, met oogmerk om bij hetzelve te bidden

en te offeren. Ook verzamelden zich in een huis, naast dat van de over-

ledene, iederen dag eenige honderd personen, zoo mannen, als vrouwen en

kinderen, welke menigte zich daar afwisselend onledig hield met bidden, eten

en ook wel met luidruchtige vermakelijkheden. Tegen het middaguur trok-

ken alsdan gewoonlijk in plegtigen optogt, de een achter den anderen, een

40- of 50-tal mannen, meest in het wit gekleed, al prevelende, eerst naar

de woning van den Regent en vervolgens naar den oever der rivier Salaut,

alwaar de geheele troep in een' wijden kring ging ncderhurken en omtrent

een half uur lang verschillende godsdienstplegingen verrigtte: alles tot ziele-

heil van de pas gestorvene vorstin. -.:, '• .

••- Volgens het verhaal, ons door den Eegent van Indrapoera gedaan, werd

iri die landstreken de leer van Mohammed in het jaar 1279 ingevoerd,

dooi eenen priester van Oelakan, SJAH BEKHAN-OED-DIN genaamd. Vóór

dat tijdstip zoude de Brahmanische godsdienst daar in zwang en het Sans-

kritische letterschrift den priesters en opperhoofden niet onbekend geweest

rijn. De vorsten van Indrapoera voerden toenmaals den Maleischen titel

van Z tó t Jan^ <ft /wtfoea»; maar na de omhelzing van den Koran namen

zij dien van <KjeZtóa« JlfoAa»MB«? $"sA aan. ••••::'̂ (t • • - ^̂  .v.
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Het gebied van Indrapoera behoorde eigenlijk, in overouden tijd, tot Let

rijk van Menang-Kabo, waarvan het zich had losgescheurd en onaf liiinke^

lijk gemaakt. Zijne regenten matigden zich langzamerhand de heerschappij

over een groot gedeelte der westkust van Sumatra aan, te weten van de

rivier Hoerei ten Zuiden tot aan Ajer-bangi ten Noorden, om welke redeu

zij zich toen tevens noemden üW/a /xjjrwjr iora^ (d. i. Koningen van het

westelijk strand). Hunne magt echter, werd in het begin der zeventiende

eeuw aanmerkelijk gefnuikt door de Atjinezen, die, omstreeks het jaar 1630,

als wetgevers te Indrapoera verschenen en een' 7Pa&# (Zaakgelastigde) daar

aanstelden. Zij knevelden het volk en bragten een iegelijk om hals, die

met de Hollanders in goede verstandhouding stond. In weerwil dezer vij-

andelijke gezindheid van de zjjde der roofzuchtige Atjinezen, ging de handel

der Oost. Compagnie, voornamelijk in peper, nog al redelijk, en haar kan-

toor bleef daar gevestigd tot in 1646, als wanneer het naar Salidah werd

verplaatst, gelijk wy reeds boven hebben aangeteekend. In November 1649

sloot de Opperkoopman J. TRUITMANS, ten overstaan van den gezant van

Atjin, een verdrag met den Sultan van Indrapoera, waarbij aan de Oost.

Compagnie, met uitsluiting van alle andere natiën, vrijheid werd verleend,

om de daar geteeld wordende zwarte peper tegen lijnwaden te mogen in-

ruilen. Ten einde allen sluikhandel te weren, werd in 1660 op nieuw

een Compagnie's dienaar met eenige soldaten derwaarts gezonden en einde-

lijk, vier jaren later, die plaats, door de wapenen der Compagnie, geheel

en al van het Atjinesche juk bevrijd.

Intusschen hadden zich reeds kort na het jaar 1G8O, eenige Engel-

schen te Indrapoera gevestigd, en deze vervolgens, in 1685, een verbond

met den Sultan gesloten, waarbij de verkregene regten der Hollanders groo-

telijks geschonden en verkort wei-den. De Engelschen- stoorden zich daar

echter weinig aan, en de Hollandsche regering te Batavia, wars van de veel-

vuldige geschillen met hen, gelastte haren dienaren om alle aanleidende oor-

zaken tot nieuwe botsingen zoo veel mogelijk te vermijden. Doch de Sultan

en verscheidene rijksgrooten geraakten weldra in twist met de Engelschcn,

ten gevolge waarvan laatstgemelden, in 1693, van Indrapoera weder opbra-

ken en dat oord voor goed verlieten.

Gedurende de eerste helft der achttiende eeuw begon de peper-oogst aL-
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cfaar zeer te verminderen. Hierdoor zoowel, als door de vroegere staatkun-

dige verwikkelingen, raakte het land al meer ontvolkt en verarmd. Den

laatstcn gevoeligen slag ontving het in 1792. De Sultan had namelijk,

nadat in 1755 de oude verbonden met de Oost. Compagnie vernieuwd

waren geworden, van haar een' soldaat tot ordonnans gekregen. De Post-

houder-Sergeant van Ajer-hadji eischte denzelven terug, en zulks door den

Sultan geweigerd wordende, trok hij met zijne kleine magt naar Indrapoera,

pm den ordonnans met geweld te gaan haleii. Daar komende, liet hij

terstond op een troepje inlanders vuren en doodde er negen van. De

Sultan ontsteld en van angst bevangen, nam in de haast de vlugt over

Mokomoko naar Bangkahoeloe, waar hij in 1824 overleed. Gedurende het

lange tijdvak zijner afwezigheid, nam eene zijner zusters het bestuur te Indra-

poera voor hem waar. Zij was gehuwd met den Tocankoe van Mokomoko,

een ligtzinnig man, die zich weinig om den bloei van het land bekommerde,

en waardoor het tot zijne tegenwoordige onbeduidendheid verviel.

De troonsopvolging gaat, naar den gewonen regel van het oude Malcische

erfregt, op de kamanakans, d. i. zusterszonen, over. De Eegent is in het be-

zit eener oorkonde van de voormalige Oost. Compagnie, dagteekenende van

15 Febïuarij 1755, waarbij bepaald is, dat bij overlijden van den Sultan,

de gezamentlijke Mantri's of Distriktshoofden van het landschap Indrapoera

den wettigen opvolger van den troon aan de Hollandsche Eegcring zullen

voordragen, ten einde door haar, volgens zijnen rang, met de noodigc eer-

bewijzen, plegtig te worden aangesteld. De tegenwoordige Eegeut ontving

bij zijne aanstelling, in December 1825, behalve andere militaire eerbewij-

zen, 9 kanonschoten, en bij zijn vertrek van Padang, 13 schoten.

Dit regentschap bestaat thans uit 4 ZoraMs of distrikten: Indrapoera,

Tappan, Loenang en Salaut, welke gezamentlijk 25 kampongs bevatten.

Ook wordt het landschap topographisch verdeeld in iïïfoV (bencdengedeelte),

2fe>#«& (midden-gedeelte) en CWiM (boven-gedeelte). Het bestuur over de

distrikten wordt uitgeoefend door 20 Mantri's, die door den Itegent worden

benoemd. De ondergeschikte hoofden der dorpen en gehuchten dragen den

naam van Proaftn. Vroeger bestond er eene soort van rijksraad, znmen-

gesteld uit drie personen: 1. de iJfl(̂ V. JParaw^oea», zijnde eene vrouw,

meestal de moeder van den Sultan, of, bij ontstentenis van haar, zijne
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oudste zuster; 2. den roea«£o« Jfoaftx, de vermoedelijke troonopvolger, eu

3. den Ifaw^o .Co*»», of rijksbestuurder.

De afdeeling O&ftiA is tegenwoordig verreweg het sterkst bevolkt en

ook het gezondst. Bij de kampong Dalam of hoofdplaats Indrapoera, neemt

men in de rivier de werking van eb eu vloed der zee nog regelmatig

«•aar. Wegens deze lage gesteldheid van het land worden schier alle

vruchten en andere dagelijksche levensmiddelen in de hoogere streken ge-

kweekt, voornamelijk langs de boorden der Soengi Indrapoera of Ajer-be-

tang. Sawahs vindt men echter daar niet, maar alleen ladangs of drooge

velden, waarin, naast rijst, ook djagong, suikerriet, komkommers enz.

geteeld worden. Deze tuinrijst bestaat uit twee soorten van kleine gele en

roode korrels. Langs de Ajer-betang treft men een 5- of 6-tal kampongs

aan, waarvan eene der afgelegenste is Loeboe-arau. Niet zeer ver van deze

kampong en tamelijk nabij den voet van den Boekit Gedang, zoude een heuvel

gevonden worden, Tan welken ons de inlanders een paar manden vol afotnw&ttf-

ƒ«• naar Indrapoera hebben gebragt, in de onderstelling, dat het steenkool was.

De bergketen, welke ten Oosten het regentschap Indrapoera begrenst en

van de zoogenaamde Dare (</ara<, d. i. land, binnenland) afscheidt, heo.ft

een zeer eigenaardig, wild en verscheurd aanzien. Zij vertoont duidelijk

twee met elkander evenwijdig loopende reeksen, waarvan de achterste zich

gemiddeld ongeveer 3000 voet zal verheffen. Van de lagere, voorste reeks

dalen vele loten of zijtakken naar de vlakte af. Merkwaardig is dat ge-

deelte der hooge keten, hetwelk den naam van G o e n o n g P a t a h - s e m -

b i l a n draagt, zoo genaamd naar de tandachtige negen toppen, die in

cene rij langs den nok zigtbaar zijn. Het geheele gebergte is voor het ove-

rige oogenschijnlijk met een doorloopend woud bedekt. Achter hetzelve ver-

heft de G o e n o n g M e r a p i van K o r i n t j i (de zoogenaamde P i e k van

I n d r a p o e r a ) majestueus zijnen kegelvormigen top, en boven hem zagen

wij altijd eene min of meer dikke rookzuil. Ook donderachtige slagen liet

deze vulkaan dikwerf hooren. In hoogte schijnt hij te wedijveren met den

Goenong Semeroe op Java, welks kruin, in ronde getallen, op 11500 Par. vt.

is bepaald. Die beide bergen schijnen dus de hoogste te zijn van geheel

den Indischen Archipel. In Nieuw-Guinea zijn er echter ongetwijfeld

nog hoogere.
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Te kampong Dalam peilden wij de kruin van den Goenong Merapi:

N. O. J N.; het midden van den sterk gekloofden of uitgehakkelden Goe-

nong Patah-sembilan (lett. negenvoudig gebroken berg) N. N. O. en den

schijnbaar scheven top van den Goenong Eajo O. Z. O. £ O.

Op zekeren dag ontmoetten wjj te kampong Dalam verscheidene inboorlin-

gen uit het nog weinig bekende landschap K o r i n t j i . Allen hadden slechts

een stuk grof wit katoen om de lenden gebonden, terwijl sommigen ook het

bovenlijf met een soortgelijk stuk katoen bedekt hadden. Volgens hun zeg-

gen is dit de dagelijksche kleeding der mannen in hun land, ofschoon ook

baadjes en broeken van donker blaauwe en bonte kleuren daar niet geheel

onbekend zijn. Op onze vraag: hoeveel dagen zij herwaarts onderweg waren

geweest, konden wij geen bepaald antwoord erlangen, bewerende zij zulks

vergeten te hebben. Het dorp hunner inwoning noemden zy K a m a n t a n ,

en den berg, over welken zij gekomen waren, G o e n o n g G e d a n g . Die

weg, zeiden zy, was allermoeijclijkst geweest. Zij hadden eenig stofgoud

medegebragt en wilden het te Indrapoera verruilen tegen zout en andere

hun ontbrekende bcnoodigdheden.

Volgens ontvangene mededeeling van den Eegent van Indrapoera, die

in zyne jeugd zelf eenmaal Korintji heeft bezocht, is dat landschap onge-

meen sterk bevolkt en overal heerlijk bebouwd. Aan het hoofd van het

bestuur staat een Adipati, die in naam ondergeschikt is aan den Vorst

van Djambi. De wegen derwaarts loopen over den Boekit Tinjalaut, Boe-

kit Kajo en Boekit Gedang *, doch alle zyn steil en zeer moeijelijk. De

geheele togt wordt op S—10 dagen berekend. De Engelschman CAMPBELL,

die in het jaar 1800, van Mokomoko uit, te voet naar Korintji reisde,

bereikte evenwel in 7 dagen het twee mijlen brecde meir van dien naam,

dat zijne uitwatering oostwaarts, naar de rivier van Djambi, heeft. — In

1668 had de Oost. Compagnie een verbond met Korintji gesloten, waarbij

onder anderen bepaald was geworden, dat al liet stofgoud, daar vallende,

aan haar, naar Manjoeta, zonde worden afgeleverd. De verre afstand ech-

• De woorden *oeii/ en jor/iox^ worden door de inboorlingen vaak onverschillig op

dezelfde bergen toegepast, ofschoon eigenlijk ^otf«on_7 een zeer h o o g e b e r g , en

slechts een k l e i n e berg of h e u v e l beteckent.
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ter van genoemd landschap belemmerde de uitvoering dier overeenkomst

grootelijks en stelde haar weldra geheel buiten werking.

Van Indrapoera keerden wij, ter zee, naar Padang terug, eenc aanzien-

lijke verzameling uit alle drie de rijken der natuur, doch vooral aan planten

en dieren, met ons voerende, en waaronder vele nieuwe of zeldzame soorten

waren. Wij vermelden hier slechts, uit de klasse der zoogdieren, 5m»op»-

/ t o « ^awnwwiM, welken aap wij in de omstreken van Indrapoera vrij me-

nigvuldig aantroffen, maar nergens elders op Sumatra hebben waargenomen.

De inboorlingen noemden hem £%»/>«.• ecne benaming, waarmede, op an-

dere plaatsen van het eiland, de Maleijers den aan hem naauw verwanten,

doch veel gemeeneren &»wwpirfA««M ««ZaZopte bestempelen.

Wij liepen den 29'*° Julij 1835, met hoog water en zuidelijken wind,

uit de rivier; maar naauwelijks over de bank heen zijnde, draaide de wind

naar het N. W. en stak dermate op, dat wij met ons klein schoonertje

gedurende den nacht geheel buiten onzen koers, in eene zuidwestelijke rig-

ting, afdreven en den volgenden morgen de bergen der Pagei-eilanden in

het gezigt badden. De zee was zeer woelig geworden en schommelde ons

vaartuig zoodanig, dat schier al de opvarenden als lijken in het rond la-

gen en niemand aan koken of eten dacht. Tegen den middag verflaauwde

de wind allengskens; doch des avonds verhief hij zich met nieuwe kracht

uit het N. W. en W. en begon het tevens te regenen. Wij zettcden toen

N. t. O. koers, bereikten den anderen ochtend het kleine eilandje Kasi

eu voor het vallen van den avond nog Poeloe Tjingko. Na een paar uren

daar vertoefd te hebben, vervolgden wij onze reis, met Z. O. wind, tot

Padang, waar wij des anderen daags, kort na het middaguur, aankwamen.

Wij hadden op deze vaart verscheidene scharen dolfijnen (DeZpfantw) opge-

merkt, die soms, bij rijen van 4 of 6 achter elkander, te gelijk uit het

water sprongen en boogvormig er weder inschoten. Hunne snelle en dar-

telende bewegingen boden een onderhoudend en belangwekkend schouwspel

aan. Ook zagen wij van den vasten wal en eenigc eilandjes nu en dan

groote groene duiven (Cotewóa ac««a) en bijeneters (jtferop Joiias) over en

neder vliegen, en toen wij digt onder Poeloe Marakh heenvoeren, klonk

ons het luide /;o/57<o/!- vau ZJacmw r/««ow<w (variet. Zuuafa) uit de hoogte

van dat bekoorlijke eiland te gemoet.
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SCHKIFTELIJCK EAPPORT GEDAEJT

DOOR DEN PREDICANT JUSTUS HEURNIUS,

AENGAENDE DE GELEGENTHEIJT VAN 'T EIJ-

LANDT ENDE, TOTHET VOORTPLANTEN VAN

DE CHRISTELIJCKE RELIGIE, EN VAN WEGEN

DE GELEGENTHEIJT VAN BALI 1638.

.,• i.

.*. , . - . .

M e t was op de reize van Amboina naar Batavia, dat de Predikant HEUK-

NIDS deze eilanden bezocht. Het verslag over Bali is zeer kort, hetgeen waar-

schijnlijk is toe te schrijven, eensdeels aan zijn kort verblijf aldaar, en ten

anderen, dat er door hem bij een vroeger bezoek van dat eiland mogelijk

reeds een uitvoeriger rapport is ingezonden.

Dat hij er reeds in het jaar 1633 geweest is, vinden wij bevestigd in het

Dagverhaal der Hollanders, die in dat jaar, op last van den Gouverneur-Gene-

raal HJHJDMK BROtJWEB, zich naar Bali hadden begeven om den Koning

zijnen tyjstand te verzoeken tegen den Keizer van Java*, waar wy op bl. 115

lezen: ^feiis ^ ^ <,rf ^ . ^ ^ S ^ ^ ^ H - ^ i U B - - . ; ^ ö » f : ^ , i | ' ^ i v .;.•,

"Terwijl men ons dus te Gilgil met schoone woorden paaide, bragt de

"Onder-Stuurman van ons jacht T<w«eZ ons op den 20"" (Maart) een briefje

"van den Predikant HOBNIUS (HEÜRNIÜS), waarbij hij ons kennis gaf, dat hij

"daags te voren aan Couterawas aangekomen was, aan boord van het jacht

"^bwiwrjr, met eenen brief van den Heer Gouverneur-Generaal, biddendo

"ons, wij wilden hem toch op 't spoedigste verlof bezorgen, dat hij zich bij

"ons mogt voegen om ons zijne nieuw medegebragte orders mede te deelen."

• Het bovengenoemde jacht iJbw&öy was gedestinuert om van Bali naar Am-

* leven der Gouv.-Gencraals van Ned. lnd. ffirf. JfaiatrpvMi? dn- Ari*«t, 20"« deel,

bl. 112 -122 . • . , .,-. . .. . . . . , : • „ -

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:49:53AM
via free access


