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Eerste deel. Hatavia, Landsdrukkerij 18'M. 's Hage, M. Nijhoff.

I.

Op 's Rijks archief alhier ontdekte ik een particulier schrijven,
gedagteekend Batavia, 8 Juli 1814 van J. I. Van Sevenhoven ' ) , ge-
richt aan den lateren Gouverneur- en Commissaris-Generaal J. Vau
den Bosch te Amsterdam. Daarin worden met zoovele woorden reeds
beschreven de voordeeleu van een Cultuurstelsel; uit dien hoofde
vond ik het stuk belangwekkend en zal het Tijdschrift voor Ned.-
Indië (vermoedelijk Aug.-aflevering) het publiceeren. Een der zin-
sneden luidt aldus: „Wij hebben door Daendels, zoowel als door de
Engelschen geleerd , dat men noch vrees voor de Javasche vorsten ,
uoeh voor de Regenten behoeft te hebben, en ik verzeker U, dat
bij een goed Gouvernement geheel Java dienstbaar gemaakt wordt
voor hare belangen." — Van Sevenhoven gaf hier een gevoelen
weder over de finaal gebroken macht der Inlandsche besturen, het
welk destijds algemeeu gedeeld werd en o. a. als volgt wordt uitgedrukt
door Mr. H. W. Muntinghe, in zijn bekend rapport van 14 Juli 1817
N° 65 over het Landelijk stelsel, o. a. gepubliceerd in Van üeventers
Bijdragen, deel I , bl. 279. Op bl. 329 hiervan leest men namelijk
het volgende: „Het voegt ons in geenen deele om eenige lofspraak

') In mijne verhandeling over Dipanegara staat verkeerdelijk bl. 2<K> sub 'jo j .
S. en hl. 293 sub 22" J. C. Van Sevenhoven.

6* Volgr. II. 35
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over het kortstondig Britscli Bestuur op Java uit te spreken. De betrek-
king , waarin de Rapporteur in deze tot dat bestuur gestaan heeft, moet
ous iu de eerste plaats daarvan onthouden, doch zooveel zij het
ous vergund daarvan te zeggen, dat alle daden van dat bestuur
de strekking gehad hebben oin het Europeesch gezag te versterken
eu uit te breiden, en met ter zijde stelling van allen gevaarlijken
en nadeeligen invloed der Mohammedaansche regeering, in on-
middellijk verband te brengen met de massa der inlandsche bevol-
king en uit dit oogpunt beschouwd, vermeenen wij, dat geene
maatregelen van hetzelve van een krachtdadiger en gelukkiger
uitslag geweest zijn dan die , welke tegen het destijds wederspannige
Hof van Jogjakarta zijn ondernomen. De bewerking van den val
van Jogjakarta verbeelden wij ons, dat in hare gevolgen ten aanzien
van Java en diens ouderhoorigheden mag vergeleken worden bij
hetgeen de slag vau Plassey was ten aanzien van Britsch-Indië.
Van dat oogenblik af, kreeg eerst het Europeesch Gouvernement
met waarheid en inderdaad het meesterschap van Java in handen;
doch ook van dien tijd af hebben de beide vorsten op Java geen
ander bestaan dan hetgeen hun door den goeden trouw en door
beginselen van rechtvaardigheid en menschlievendheid gegund wordt.
Beiden staan en vallen zij op den eersten wenk van Uwe Excellentie.
De regenten langs de stranden zijn van alle stut en steun beroofd en
de bevolking, van hen losgemaakt en gehandhaafd bij hunne voor-
ouderlijke instellingen, volgens de jongste regulation, heeft geen
denkbeeld om zich te verroeren , eu de rust op Java kan dus met
eene zeer geriuge macht verzekerd worden."

Dat Van Sevenhoven en Muntinghe den staat der Vorstenlauden
voor ous gezag aldus zeer gunstig beschouwden en er nochtans
binnen 'n tien jaren een opstand uitbrak, die eerst na 'n vijfjarigen
moeitevollen krijg gedempt kon geacht worden, mag hen niet tot
een verwijt worden gemaakt; want het Gouvernement zelf werkte
den opstand in de hand, eensdeels door allerlei plannen en maat-
regelen , die groot ongenoegen wekten , anderdeels door Java geheel
en al van troepen te ontblooteu.

De heer Louw heeft zijne bekwame pen aan de beschrijving van
dien oorlog gewijd. Ik vestigde reeds de aandacht op dat werk in
mijne verhandeling over Dipanegara, doch ik deelde in het Voor-
bericht mijn voornemen mede er op terug te komen. Hieraan
geef ik nu gevolg. Ik zal mij voor de aanwijzing der bronnen
houden aan de letters, welke ik in het eerste, hoofdstuk der ge-
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noemde verhandeling (bl. 287—296) heb vermeld, terwijl ik voor
die verhandeling zelve de letters DP zal gebruiken. Het grootste
deel zijn stukken uit het archief van het Departement van Koloniën ,
die ik niet nader aanwijs, terwijl ik nevens het werk van Louw (L),
o. a. gebruik maak van het in 's Rijks archief berustend verweer-
schrift van Sinissaert (Sm), van Van der Capellens Dagboek (C), enz.
Ook ontleende ik veel aan een voortreffelijk rapport dd. 25 Februari
1826 N° 22, waarin Generaal De Koek aan den in die maand
opgetreden landvoogd Du Bus (bl. 580) een overzicht geeft van
hetgeen gedurende den opstand Juli-December 1825 voorviel; ik
zal er naar verwijzen met de letters RK.

Vóór de verschijning van Louws werk was, gelijk de Schrijver
in ziju Voorbericht herinnert, de stof voor de kennis van den laatsten
Java-oorlog in ruime mate reeds gepubliceerd. Een standaardwerk,
dat ons een inzicht over het geheel naar eisch gaf, ontbrak echter.
In die leemte zal de Schrijver, waardig gesteund door het Bata-
viaasch Genootschap en de Indische Regeering, volkomen voorzien,
althans voor zoover dit valt op te maken uit een boek, dat nog door
twee deelen moet worden gevolgd, alvorens de arbeid voltooid kan
heeten. Van de ruim 700 bladzijden wordt het laatste 200tal in beslag
genomen door Bijlagen , terwijl aan den eigenlijk gezegden oorlog nog
slechts 'n 300tal bladzijden gewijd werden, wel te verstaan van het
uitbreken des opstands in Juli 1825 tot het einde van dat jaar;
derhalve nog een zeer klein gedeelte van den vijfjarigeu krijg. De
twee onmiddellijk daaraan voorafgaande hoofdstukken bevatten eene
uitvoerige schets van den toestand van het O.-Ind. leger van
1810-30 en eeue topographie van het oorlogsterrein. De eerste 7
hoofdstukken handelen in meerdere of mindere mate over de oor-
zaken van den opstand. Het 1' hoofdstuk, over „De vorsten, die
sinds 1755 over Jogjakarta en Soerakarta regeerden", en het 4 ' ,
over „De Javaansche maatschappij tijdens het uitbreken van den
oorlog", staan in zeer nauw verband met elkauder. Daartusschen
vinden wij het 2' over ,,De vermindering van het gebied en het
gezag der vorsten een der oorzaken tot het doen ontbranden
van den Java-oorlog" en het 3" over „De verpachting der tolpoorten
in hare werking en gevolgen", terwijl het 5« hoofdstuk handelt
over „De landverhuurquaestie". De hoofdstukken 6 en 7 eindelijk
handelen over „Het ontstaan van den Java-oorlog volgens de Ja-
vaansche bronnen", die vooral de stof leverden voor mijne karakter-
schets van Dipanegara.
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Doch behalve dat de Schrijver aldus zijn werk verrijkte met een
te lang onbekend gebleven babad, vindt men er in tal van tot
dusver onuitgegeven stukken, door hem ontleend aan de openbare
en geheime archieven te Batavia , Buitenzorg en elders. 1 lij heeft ook
het voorrecht gehad van vele particuliere briefjes te kunnen raad-
plegen, die, zooals hij terecht opmerkt, aan het officieel gerappor-
teerde „een andere kleur" geven. Kenschetsend bij voorbeeld is
het briefje van majoor De Bast, dat met de Indische drie spoed-
kruisjes en het V i c t o i r e ! op het adres zoo'u aangeuameu in-
druk maakt, gelijk trouwens deze gansche figuur bijzonder sym-
pathiek is. Intusschen, ofschoon de Schrijver beschikt heeft over
eene ruimte van archiefstukken, die bijna de helderheid en de
eenheid der voorstelling in gevaar dreigt te brengen, is het mij
bij eene gezette vergelijking van zijn arbeid met het archief van
het Departement van Koloniën gebleken, dat de raadpleging hiervan
voor den heer Louw niet volstrekt nutteloos zoude zijn gebleken.
Dat archief toch is geenszins over het onderwerp zoo „bedroevend
arm" als men blijkens bl. 973 , 14*' jaargang, 1893 deel I van
De I n d i s c h e G i d s schijnt te meenen. Het spreekt wel van
zelf, dat het gros der stukken ook door den heer Louw geraad-
pleegd werd ; enkele zijn er echter, die zijn arbeid konden aan-
vullen. Ook de door hem op bl. 275 en bl. 375 vermiste stukken
over de c o n f e r e n t i e t e S o l o (blz. 548) en de rapporten van
Buschkens en Bornemau over de n e d e r l a a g bij G a m b a (bl.
561 noot 2) worden hier aangetroffen.

Buiten des Schrijvers bereik of aandacht bleven bovendien de
niededeeliugen van den Gouv.-Gen. Â an der Capellen aan het
Ministerie over den opstand. Niet meer dan 'n 20tal brieven zijn hier-
over geschreven, doordien met het einde van 1825, nl. 1 Januari
1820, de Landvoogd het bestuur overgaf aan den Luitenant-Gouv.-
Qen. De Koek (bl. 580). Daar het juist dit tijdperk van den oorlog
is , dat door Louw tot dusver behandeld werd, zal het wellicht
eenige belangstelling wekken, wat die brieven eigenlijk inhouden.
Op zichzelf genomen zijn zij niet van gewicht en in den regel zeer
kort, daar ze slechts verwijzen of naar de overgelegde verslagen van
den Generaal De Koek en van zijne onderbevelhebbers, of naar de
officieele B a t a v i a s c h e C o u r a n t , waarin de krijgsgebeurtenissen
zoo trouw mogelijk werden opgenomen. De Landvoogd teekende
de brieven meestal zelf; zij werden echter ook wel onderteekend
door den te Batavia woonachtigen Algemeenen Secretaris, wanneer
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namelijk de Landvoogd zich te Buitenzorj* bevond en er met het
oog op een vertrekkend zeilschip geen tijd was om de stukken
naar Buitenzorg te zenden. Maanden lang bleven de rapporten
onderweg, soms een klein half jaar! De om de Kaap de Goede
Hoop varende schepen vergingen niet zelden of ondervonden ver-
traging door averij. Telkens kwam het daardoor voor, dat naar
brieven werd verwezen, die in het geheel niet waren aangekomen,
dan wel dat brieven in Nederland werden ontvangen, die hunne
actualiteit hadden verloren.

Voor een niet gering deel moet aan deze gebrekkige correspon-
dentie geweten worden de wanverhouding, die in toenemende mate
tusschen den Gouv.-Gen. Van der Gapelleu en den Minister Elout
ontstond. Beiden hadden als Commissarissen-Generaal in Indië een-
stemmig gearbeid en zij waren in vriendschap gescheiden. Sinds
was de laatste van Mei 1821 tot het voorjaar 1824 als Minister
van Financiën werkzaam geweest, toen hij op uitdrukkelijk ver-
zoek van den Koning de portefeuille voor de Marine en Koloniën
aanvaardde. Elout was eene alleszins nobele, en tevens krachtvolle
persoonlijkheid. Hij zou wellicht, evenals zijn voorganger Falck,
den Landvoogd hebben laten begaan, indien het bestuur geene
gegronde reden tot ongerustheid had gegeven, speciaal wat aangaat
het financieel beheer; doch nu zich dit voordeed en de Minister
zich tegenover den Landvoogd begon te doen gelden, was het
met de vriendschappelijke verhouding spoedig gedaan. En daar brak
nu plotseling Dipancgara's opstand uit! De Gouverneur-Generaal,
angstvol wachtende op troepen, geld, krijgsbenoodigdheden zag
schip aan schip komen zonder steun uit Nederland. Bij de ont-
stemming, die tusschen Landvoogd en Minister uit anderen hoofde
bestond, rees het ongeduld van genen, naarmate de behoefte
dringender werd. In Mei 1825 was een schip met suppletie-troepen
aangekomen; in Juli brak de opstand uit; en eerst in October
kwam weder een schip en toen slechts met 75 man (bl. 591)!
Het was om het geduld er bij te verliezen; de brieven aan het
Ministerie werden daardoor scherper, heltiger. In Van der Capellens
dagboek uit zich tegenover het Ministerie hetzelfde gevoel van
onwil, dat in de hierna te bespreken brieven wordt teruggevonden.
Zoo bv. November 1825 (C 377): „Intusschen zijn onze troepen ver-
zwakt , en het getal Europeanen is door ziekten en vermoeienis ver-
minderd , zoodat versterking eiken dag noodzakelijker wordt. Er komen
schepen aan uit Europa, maar geene recruten als in vorige jaren,
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en dat alleen omdat de Nederlandsche Handelmaatschappij alléén het
voorrecht moet genieten, met hare schepen troepen over te voeren
(verg. bl. 587). Geen schepen van de Maatschappij zijn kortelings
aangekomen. Zoo worden de dierbare belangen van Java aan de
geldelijke en uitsluitende voordeden van die Maatschappij opgeof-
ferd! Wie heeft het den Koning kunnen aanraden? Ongeveer 1000
Europeanen ontbreken aan de gewone sterkte van ons klein Indisch
leger." En ad 24 November 1825 (C379): „Uit Europa zijn eenige
schepen aangekomen. Alleen de F o r t i t u d o , een schip door de
Maatschappij iugehuurd, heeft een detachement van 75 man gebracht,
welke ik dadelijk, met nog 25 huzaren, naar Semarang heb doeu
vertrekken. De verlegenheid aan geld is even groot als die aan
troepen. De inkomsten van het Gouvernement lijden zeer veel door
dezen opstand. De amfioenpachter in de 2^ en 3^ financieele af-
deeling heeft bij rekest verzocht, van zijne pacht te worden ont-
slagen. De tolpoorten, die aanzienlijke inkomsten gaven, zijn voor
het grootste gedeelte vernietigd, en zijdelings lijden vele andere
voorname takken van 's Gouvernements inkomsten."

Nochtans waren de tegen het Opperbestuur gerichte verwijten
niet geheel billijk. De eerste brief over den opstand bereikte Neder-
land in de laatste dagen van November 1825 (DP 407), maar al
had ook deze eeue vluggere reis gemaakt, dan zou de Minister
daarin nog geen aanleiding tot het nemen van bijzondere maat-
regelen gevonden hebben; want zoowel in die missive als in enkele
latere, repte de Landvoogd nog niet van de dringende behoefte aan
hulp, gelijk wij bij eeue opgave der depêches zullen zien; integen-
deel , werd daarin zelfs hoop gegeven, dat de opstand spoedig zou
zijn g e d e m p t (DP 406).

De fout zat inderdaad geenszins bij het Ministerie, doch bij de
Indische Regeering. Niet ten onrechte heeft J. C. Baud er op
gewezen ') hoe onverantwoordelijk de Gouverneur-Generaal handelde,
door op Java hoog spel te spelen, en nochtans het eiland van
troepen te ontblooten voor een oorlog op Celebes, die niet volstrekt
noodzakelijk scheen, terwijl ook geene bijzondere aanvraag van
troepen plaats vond. Openlijk had men aan de Hoven den maat-
regel van 1823 afgekeurd (DP 365), terwijl Pieter de Haan op bl.
225 zijner „Schetsen aangaande de landelijke administratie van Java"
(1829) schrijft: „De gevoelens en de gedragingen, die daardoor bij
de Javanen onstuimig oprezen, konden weinig tot bedaren gebracht

>) Elouts Bydragen van 1861 bl. 20—21.
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worden door deu buitenge wonen gezant Van IJsseldijk, die aan de
Vorsten, namens het Nederlandsen Gouvernement, de verzekering
gaf, dat me» heu zou bewaren bij hunne rechten, zonder een haar
daarvan af te wijken." Dat de Regeering wel degelijk aan de moge-
lijkheid van onlusten in de Vorstenlauden dacht, is ook den lezer
mijner schets van Dipanegara kunnen blijken uit de resolutie van
September 1823 ') en speciaal ook uit Van Sevenhovens briefje dd.
29 Januari 1825, waarin deze Smissaert mededeelt, dat de zaken
in de Vorstenlanden „sleuwens" moesten worden gehouden, t o t d a t
de e x p e d i t i e van M a k a s s e r t e r u g k w a m (DP 387).

Een half jaar later, namelijk den 20"" Ju l i , was de opstand uit-
gebroken , gelijk Resident Smissaert dien dag aan deu Landvoogd
officieel mededeelde (DP 401). Vier dagen na dit bericht volgde
cene nieuwe ,,treurige tijding" van den Resident. Troepen van
Semarang waren reeds op weg naar Jogja en hadden, te Magelang
gekomen, f 28600 van het Gewestelijk Bestuur aldaar medegekregen ,
in voldoening aan een verzoek van Smissaert om hem f 30000 te
zenden. Onder Kapitein Kumsius was dit escorte den 23"" naar
Jogja getogen en op 7 palen van de hoofdplaats door „slecht
volk" overvallen en verslagen. Het geld werd geroofd, „en" —
schrijft Smissaert op zijne wijze — „en wat nog ongelukkiger is
dat bij die gelegenheid 40 Europeesche militairen met een officier
genaamd Boogert op eene schrikkelijke wijze zijn vermoord" ' ) . De
brief besluit alsof men niet een politiezaak te doen heeft, die
slechts nader onderzoek vorderde. „Dadelijk na het ontvangen
bericht" — schrijft de Resident — „is een sterk detachement cavalerie
uitgezonden om ware het mogelijk de daders van dit gepleegde
alsmede het bewuste geld op te sporen, doch vruchteloos; evenwel
zijn door den Rijksbestierder de sterkste bevelen gegeven tot het
voortzetten van deze nasporingen en den resident van de Kedoe
heb ik kennis gegeven van het gebeurde."

De overste Cochius was toevallig den 21" Juli op eene inspectie-
reis te Solo. In overeenstemming met den Resident aldaar nam
men maatregelen om zooveel mogelijk Jogja te hulp te komen;
doch deze plaats was intusschen omsingeld geworden en een deta-
chement van Solo derwaarts gezonden om bevelen over te brengen,

') Volgens Elouts Bijdragen van 1861 bl. 20 was het eene resolutie dd. 4 Sep-
tember 1823 Lt. A. Dan zou de datum, welke voorkomt in het exemplaar van Smis-
saerts Verweerschrift, waarin vermeld staat 19 September (OP 388) niet juist zijn.

*) Men zie ook L 258.
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werd den 28" Juli verslagen (DP 334). Deuzelfden dag trok Cochius
van Solo naar de benarde plaats, voorzien van geld en levensmid-
delen ; hij kwam er des avonds na een moeilijken tocht aan (L 265).
Hij bevond den Resident niet slechts oneeuig met al zijne onder-
geschikten (DP 391), doch ook met den kolonel Von Jett, comman-
dant der 2" groote militaire afdeeling te Semarang. „Alles scheen
daar in verwarring", teekende Van der Capellen over den Jogjaschen
staat van zaken aan (C 366), „en tot overmaat van ongeluk werd
gemeld, dat de kolonel V. J., kommandant der afdeeling, die zich
naar Jogjakarta had begeven, het oneens was met den Resident."
Deze hoofdofficier was namelijk op het bericht van de onlusten
onmiddellijk naar Jogja gegaan en aldaar den 22" Juli aange-
komen; Cochius, den 80" naar Solo terugkeerende, bewerkte dat
Von Jett wegens de wanverhouding tot het bestuurshoofd, hem
vergezelde, terwijl de vroegere commandant, kapitein Bouwensch,
weder als militair chef te Jogja optrad (L 266). Uit Van der Capellens
aanteekeningen blijkt echter, dat de oorzaak der oneeuigheden niet
uitsluitend bij Smissaert moest gezocht worden. „De kolonel V. J.",
leest men in het dagboek (C 367), „is te Soerakarta teruggekomen
sedert eeuige dagen. Ik heb den luitenant-gouverneur-generaal
strengheid opzichtelijk dien ouden officier aanbevolen." Hij werd
eerst dd. 25 Januari 1827 gepensionneerd.

II.

Inmiddels had men ook te Batavia maatregelen genomen. Troepen
waren er wel niet beschikbaar, doch de commandant van het leger,
Luitenant-Generaal, tevens Luitenant-Gouverneur-Geueraal H. M.
De Koek, „wiens persoonlijke eigenschappen hier 't gemis van een
leger vergoedden", zegt terecht E. de Waal vau zijne komst te
Solo (bl. 205 dl. I van „Onze Indische Financien"), werd met uit-
gestrekte volmacht uaar de Vorstenlanden gezonden (DP 405—406).
Hij vertrok den 26" Juli van Batavia en hield zich in de verschillende
hoofdplaatsen niet langer op dan noodig was om de residenten die
voorzichtigheidsmaatrerslen voor te schrijven, welke hem in ge-
geven omstandigheden noodig schenen. Op zijne reis ontmoette hij
verscheidene extra-posten. De depêches, welke zij overbrachten,
deden hem zien dat het vuur des opstands zich meer en meer in
de Vorstenlanden verspreidde; dat de zwakke bezetting te Jogja
verscheidene hevige aanvallen had afgeweerd en van alle zijden

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access



OVEB, DIPANEGARA's OPSTAND ENZ. 543

nauw door de ruuitelingen iugesloten was; dat de residentie Kedoe
van roovers was overstroomd eu de hoofdplaats zelve, Magclang,
ook reeds verscheidene woedende aanvallen had geleden, welke
het zwakke garnizoen moedig en met goed gevolg had weerstaan;
dat de naar Jogja afgezonden versterking van eene compagnie
Europeanen, tevens geld overbrengende, tusschen die plaats eu
Magelang was overrompeld; dat Salatiga elk oogenblik aangevallen
kon worden; dat vele ingezetenen van die plaats, alsmede van
Magelang, ijlings naar Semaraug waren geweken; dat eene menigte
Chineezen uit de Vorstenlanden waren gevlucht, terwijl reeds velen
hunner er omgekomen waren; en eindelijk dat het hof van Solo,
ofschoon zijn trouw aan het Nederlaudsch Gouvernement tot dusver
niet verdacht kon worden, evenwel eene gespannen houding had
aangenomen en althans tot het dempen van den opstand nog geene
medewerkende poging had gedaan, hoewel het daartoe zoovele voor-
beelden van den Pangerau Aria Maugkoenegara had, zoodat dan
ook de Resident Mac Gillevry herhaaldelijk en dringend verzocht,
dat de Gouverneur-Generaal in persoon of iemand van Zijnentwegc
met eene hooge macht bekleed, zich derwaarts mocht begeven (RK).

Onder de beschreven omstandigheden achtte de Generaal het
raadzaam dadelijk zijne reis te vervolgen tot Solo, ten einde de
gezindheid van het Solosche hof in ons belang te onderhouden en
het door zijne tegenwoordigheid uit den staat van werkeloosheid ,
•waarin het tot dusver had verkeerd, tot eeue krachtige mede-
werking en ondersteuning onzer pogingen aan te sporen. Aldus
kwam hij reeds den 30" Juli ten 2 ure in den namiddag daar aan,
geëscorteerd van Bojolalie door slechts twee huzaren en oenige
Inlandsche hoofden ! Evenals te Semarang, bespeurde hij te Solo
eene groote verslagenheid. Hier fungeerden twee gewestelijke be-
stuurshoofdeu, namelijk J. I. Van Seveuhoven en H. Mac Gillavry
(DP 386). Eerstgenoemde resideut was echter destijds in commissie
geroepen naar Palembaug, zoodat de tweede zich alleen te Solo
bevond, toen de opstand uitbrak. Nog voor zijn ambtgenoot te
Jogja had Mac Gillavry spionnenberichten ontvangen, dat te Jogja
iets broeide en dieusvolgens Smissaert gewaarschuwd (DP 382).
Van het uitbarsten der onlusten was door hem ook kennis
gegeven aan den Gouverneur-Generaal. „Hij gaf mij tevens de
verzekering" — teekende Van der Capelleu in zijn dagboek over
Mac Gillavry's bericht aan (C 363) — „dat het Gouvernement op
den trouw van het Soerakartasche hof kon staat maken, dat de
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Rijksbestierder, zoowel als de Pangeran Mangkoenegara, bewijzen
van trouw en verknochtheid gaven, en dat, op verzoek van den
resident van Jogjakarta, een detachement van ons garnizoen en een
gedeelte van 's keizers troepen en van die van Mangkoenegara
derwaarts ter hulp waren vertrokken." Daarna had o. a. de op bl.
541 vermelde overwinning der rebellen op het detachement Kumsius
plaats gevonden, doch op het Solosche hof scheen dit evenmin een
ongunstigen invloed te hebben uitgeoefend; althans Van der Capellen
merkt daarbij op (G 364): „Omtrent den geest aan het hof van
Socrakarta bleven de berichten van den heer Mac Gillavry gunstig."
Doch met de snelle uitbreiding van den opstand veranderde dit.
Op bl. 365 teekent namelijk de heer Van der Capellen in zijn
dagboek aan: „De berichten van Soerakarta begonnen tevens zeer
ontrustend te worden. De gemoederen schenen bij het hof aan liet
wankelen, en de tweede resident schreef mij, dat mijn komst, of
die van den luitenant-gouverneur-generaal, allernoodzakelijkst was,
om aan de zaken een goede wending te geven (verg. ÜP 406). De
goede trouw van den jongen en dollen Soesoehoenan was meer dan
twijfelachtig. Een bevel van hem aan het hoofd van zijne troepen
was onderschept, waarbij hij last gaf, bij verschijning van de Jogjasche
oproerige prinsen, hen niet te bevechten, maar hun den doortocht
toe te staan. De Pangeran Mangkoenegara was onverschillig bij
het voorstel vau den tweeden resident om strenge maatregelen te
nemen, zoodat men moest vreezen op dezen prins weinig meer te
kunnen rekenen , en dan zou zijn legioen , nu bij onze weinige troepen
een groote steun, de wapenen spoedig tegen ons gekeerd hebben.
De Rijksbestierder en Boeminotto (oudoom des Keizers) schenen
nog ondubbelzinnig onze zijde te houden." — De komst van
Generaal De Koek bracht inderdaad eenige verandering ten goede
aan. Mangkoeuegara maakte geen ongunstigen indruk; hij, zoowel
als Resident Mac Gillavry toonden zich zeer verheugd over 's Ge-
neraals aankomst (RK). De Resident herhaalde echter, dat het
optreden van den Generaal hoogst noodzakelijk was, dat zij van
nut kon zijn óm de wankelende gemoederen op te beureu, en dat
het speciaal kon strekken den Soenan tot het nemen van krach-
tige maatregelen te doen overgaan; want de Resident was over den
ijver des Vorsten niet voldaan, zoodat er twijfel rees aan zijne goede
gezindheid, daar hij geene krachtdadige bevelen had gegeven om
de Jogjasche rebellen aan te vallen en vele Solosche desa's met
hen ééne lijn spanden.
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Voor de ontrouw van het Inlandsen bestuur van Solo pleitten
echter verzachtende omstandigheden. Ze werd o. a. bijzonder iu de
hand gewerkt door de fatale dooreen menging van Jogja'sch en
Solo'sch gebied. Zelfs Maugkoenegara, wiens trouw den gansenen
opstand door onverdacht is gebleven, kou niet beletten dat tot zijn
prinsdom behoorend volk, wonende in Jogja-Solosche desa's, aan den
opstand deelnam. Men heeft deze dooreemneuging van het desa-
volk, die men in mijn tijd nog buitengewoon sterk in de Kedoe
aantrof, toegeschreven o. a. aan het ambtelijk landbezit, doordien de
geapauageerden verspreid liggende stukken erlangden , ten einde aan
ieder de hem toekomende waarde aau grond deelachtig te doen
worden; en ongetwijfeld heeft men in deze opvatting niet gefaald ' ) .
Intusschen moet nog gewezen worden op eene omstandigheid, waar-
van W. H. Van IJsseldijk, raad-extraordinair van Indië, melding
maakt in C o n s i d e r a t i o n , die hij gaf op een werkje van Dirk
van Hogendorp, vermoedelijk iu 1802. Toen het iu 1755—1756
tot eene verdeeling van het Mataramsche rijk moest komen, had
de Rijksbestierder des Soenans voorgesteld om het Oostelijk deel
aan den Sultan af te staan, en het Westelijke, dat het beste en
volkrijkste was, aan den Soenau te laten, doch dit voorstel stuitte
af op de pertinente weigering van den Sultan. „Hij begreep" —
schrijft Van IJsseldijk — „dat de omstandigheden veranderen
kouden en er in dat gedeelte van het Rijk, dat vruchtbaarder en
dus beter vau inwoners voorzien was, dan hetgeen men aan hem
wilde afstaan, voornemens en plans te zijnen nadeele kouden
genomen en gemaakt worden, die hij misschien dan eerst zoude
hebben ontdekt, als het oogenblik om hem op het lijf te vallen
daar was, hetwelk geen plaats konde hebben, als de dorpen (negorij
genaamd) door elkauder aan hem en den Keizer toegewezen en
ondergeschikt gemaakt werden; daardoor konden geen voornemens
van eenig belang worden overlegd of daargesteld, of de ander kreeg
er kennis van." Aan dit verlangen werd helaas toegegeven, zoodat
slechts iu zeer weinige districten eene duidelijke territoriale afscheiding
ontstond. Zoo kwamen in de Kedoe 6000 huisgezinnen onder Jogja,
en een gelijk aantal onder Solo; in de Bageleu aan ieder der Vorsteu-
domraen 6000 gezinnen. In de gewesten , waar de vorstelijke residen-
tiën lagen, had men dezelfde heillooze verdeeling der onderdanen.

') Men zie bl. 115—116 van „De derde Javaansche successie-oorlog" (1889) door
Louw.
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Het gevolg was, dat, terwijl in de districten, waar de territoriale
verdeeling was toegepast ' ) , een geregeld bestuur overeenkomstig
de Javaansche instellingen kon bewaard blijven, het daarentegen
elders van lieverlede verloren ging en in eene volslagen regeering-
looshcid ontaardde. De Jogjasche onderdanen hadden zich wel van
de Solosche afgescheiden en woonden ook meestal in afzonderlijke
dorpen; in het jaar 1773 of 1774 werden wel nieuwe registers der
verdeelde landen samengesteld, ter voorkoming van de geschillen,
die gestadig over het recht van heerschappij ontstonden; doch de
dorpen , waarvan sommige half aan Jogja en half aan Solo behoorden,
bleven zonder regel door elkander liggen, eii zoo waren zij ver-
stoken van een algemeen gewestelijk bestuur en van de instel-
lingen, die het middel zijn om eene goede politie te onder-
houden. „Waterleidingen, bosschen, wildernissen voor veeweiden
en vele andere voorwerpen" — schreef Van Seveiihoveu in zijne
memorie van Juli 1826 (S) — „geven gedurig aanleiding tot ge-
schil en hoe dikwijls ontstaan er niet kleine oorlogen tusschen de
dorpen om deze of andere belangen, die meest altijd bloedig en
bekend zijn ouder den naam van prang desa. Politie is onder dezen
stand van bewoning niet te bewaren; rooverijen en andere misdaden
worden meestal, zonder dat de daders in rechten vervolgd kunnen
worden, gepleegd, dewijl zij spoedig en gemakkelijk op een ander
territoir komen. Jaloesie en vijandschap heerschen meestal tusscheu
de hoofdbestierders; dit daalt op de mindere hoofden en bevolking
zelfs neder, en geen wonder dat de gevolgen daarvan zedelijk kwaad
te weeg brengen."

Het bleek bij den opstand van Dipanegara hoe zulk een staat
van zaken bovenal bevorderlijk was aan de inzichten der muitelingen.
Elk dorpshoofd ontving zijne bevelen van den Vorst onder wien hij
behoorde en hoezeer aan enkele grooten het gezag over onderscheidene
dorpen was opgedragen, nam hunne verspreide ligging allen sehiju
van eene verdeeling in districten weg. De muiteliugen troffen dienten-
gevolge geen burgerlijk gezag aan , dat het hunne ten tegenwicht kon
strekken. Vele opgezetenen, die onder Solo behoorden, en derhalve
geacht werden niet in den opstand te deelen, maakten uit nood-
dwang gemeene zaak met de muiteliugeu , wanneer het toeval wilde,
dat hun dorp tusschen verscheidene dorpen van de opstandelingen
ingesloten lag. En de Soenan, zoowel als zijne raadgevers, aan wie

') Zie bl. 116 van het in noot ') der vorige bladzijde vermelde werkje.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access



OVER D I P A N E G A K A ' S OPSTAND ENZ. 5 4 7

de oorlog niet ongevallig was, konden zich tegenover onze ambte-
naren verantwoord achten, doordien de omstandigheden zelven tot het
overloopen der onderdanen leidden. Te minder viel daartegen te
zeggen, wijl het zelfs, gelijk ik opmerkte, aan den onaf hankelijkeu
Prins Mangkoeuegara onmogelijk is gebleken de overal verspreide
desa's, welke hem in apanage waren afgestaan en waarover hij
anders een schier onbepaald gezag uitoefende, te beletten om in
den opstand deel te nemen. Had men echter, ook in de Jogjasche
gewesten , deu Regent aan de belangen van het Gouvernement weten
te verbinden, dan bleef het Regentschap, als er de territoriale
verdeeling was toegepast, in den regel vrij rustig, gelijk Baud in
zijne Pro Memorie herinnerde (DP 294, sub 25).

Zoodra Generaal De Koek te Solo was aangekomen, stelde hij
zich op de hoogte van al de stukken, die aldaar sedert het uit-
barsten der onlusten door Mac Gillavry waren ontvangen en afge-
zonden. De Generaal kon 's Residents „bedaardheid, beleid en
dieustijver niet genoegzaam prijzen"; dat ook de Gouv.-Gen. zijne
diensten op prijs bleek te stellen, teekende ik reeds aan (DP 386,
noot 1). Later zou 's Residents verhouding tot De Koek minder
gunstig worden, waarom Mac Gillavry in 1827 ontslagen werd; in
1829 trad hij echter op als resident van Sumatra's Westkust, en
in 1831 werd hij tot zijne oude betrekking te Solo teruggeroepen.
Over de oorzaken van den opstand lag intusschen nog, meende De
Koek, een diepe sluier; maar hij had den indruk gekregen, dat
de Rijksbestierder, die de Pangerans-medevoogden van den Sultan
met te weinig ega rds behandelde, te veel invloed had bij den
Resident te Jogja, en dat althans deze niet actief genoeg scheen
geweest te zijn.

In den vooravond van den dag, waarop de Generaal Solo had
bereikt, bracht de Soenaii hem een bezoek, welke beleefdheid de
Generaal den volgenden ochtend (31 Juli) ten 10 ure beantwoordde.
Bij deze gelegenheid noodigde de Bevelhebber den Vorst tot eeue
conferentie uit, des avonds om 7 ure ten Residentiehuize. De
Generaal zou hem dan, schreef hij den Landvoogd, „met cordaat-
heid" voorhouden (L 269) het gevaarlijke om den oorlog te doen
voortduren en hem tot het nemen van betere maatregelen trachten
aan te sporen. — De aldus besproken samenkomst had plaats in tegen-
woordigheid van des Vorsten zijde: van den Rijksbestierder en van
den oudsten Pangeran Boeiniuotto; van des Generaals zijde: van den
Resident en van Majoor Elout: deze laatste als secretaris voor het
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Departement van Inlandsche zaken ' ) ; hij was een zoon van den
Minister Elout „en eeir der kundigste personen, die in deze eeuw
Nederlaud in Indië hebben gediend", getuicht E. Netscher op bl.
258 van zijn werk over Djohor en Siak (1870). De Generaal gaf
in gepaste, maar tevens krachtige bewoordingen opening van den
staat van zaken. Hij schetste de noodlottige gevolgen, die uit
eene voortduring of uitbreiding van den toestand moesten voort-
vloeien, ook voor den Keizer zelven en de vorstelijke familie,
wier welbegrepen belangen niet van die van het Nederlandsch
Gouvernement konden worden afgescheiden , zoomede voor 's Vorsten
ouderdanen, die, wierd aan de verwoestingen van den opstand
niet spoedig en krachtdadig perk gesteld, eerlang een onver-
ïnijdelijkeu hongersnood en onbegrijpelijke ellende te wachten
hadden, waarom hij met ernst en nadruk op den ijver en mede-
werking van den Keizer en de zijnen, als blijk van huu trouwen
wezenlijke gehechtheid, aandrong. De Pangeran Boeminotto en de
Rijksbestierder betoonden zich zeer openhartig. De Soenan, jong
en onbedreven in zaken zijnde, liet zich door deze raadslieden leiden ;
hij betuigde den besten wil om tot herstel der rust zooveel mogelijk
bij te dragen. Naar waarheid kon de Generaal den Landvoogd
dd. 1 Augustus schrijven: „Ik heb alles betracht wat in mijn ver-
mogen was, om vertrouwen aan den Soesoehoenan in te boezemen,
en voor zooveel men met voorzichtigheid op deze Javasche grooten
kan aangaan, vlei ik mij wel te zijn geslaagd." Bij denzelfden brief
bood hij tie notulen der conferentie aan, doch merkte tevens op:
„Die aanteekeningen kunnen wel niet dan het zakelijke van het-
geen wij verhandeld hebben , bevatten, daar de conferentie zeer
lang heeft geduurd, en natuurlijk tot menigvuldige redeneeriugeu
aanleiding heeft gegeven, die ter zake niets afdoen." Ziehier het
bewuste stuk:

Conferentie op Soerakar ta , den 31" Juli 1825.
De Soesoehoenan komt omstreeks zeven uren bij den Luitenant-

Generaal. De Luitenant-Gouverneur geleidt den Keizer in de kamer,
waar de vergadering zal gehouden worden; met den Generaal treden
binnen de Resident en de Majoor-Secretaris voor het Departement van
Inlandsche zaken; met den Keizer de Pangeran Boeminotto en de
Rijksbestierder.

De Luitenant-Generaal verzoekt den Resident aan den Keizer te
zeggen: dat de Gouverneur-Generaal op de tijding van ontstane onlusten

') Over dit Departement, zie de Indische Encyclopeadie, voce Elout (C. P. J.).
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te Jogja den Luitenant-Generaal, Luitenant-Gouverneur-Generaal ter-
stond had gezonden naar Semarang om kennis te nemen van hetgeen
er gaande was, en dadelijk langs alle middelen aan de zaak een einde
te maken, zijnde de Luitenant-Generaal deswegens gemachtigd tot het
uitoefenen van het hoogste gezag, en het nemen van alle maatregelen,
die de Gouverneur-Generaal, indien Zijne Excellentie zich ter plaatse
bevond, zelve nemen kon; dat de Luitenant-Generaal, na vernomen
te hebben dat de muitelingen ook in de Solosche landen verwoesting,
plundering en moord pleegden, en dat zij ook vele Solosche desa-
volkeren noodzaakten hen in het oproer te volgen, 't best gedacht had
zich onverwijld zelve naar Soerakarta te begeven, om met den Keizer
ook te raadplegen over de geschiktste wijze om hierin zoo spoedig
mogelijk te voorzien; dat de Luitenant-Generaal deze conferentie had
belegd, om die zaak te behandelen en gaarne allereerst nu des Keizers
gevoelen over dezelve wenschte te vernemen.

Nadat zulks in het Maleisch was overgebracht door den Resident,
en de Rijksbestierder met den Pangeran zulks aan den Keizer, die de
Maleische taal zoo niet machtig is, in de Javaansche hadden uitgelegd,
en zij onderling over en weder — de Keizer, de Pangeran en de
Rijksbestierder — gesproken hadden, verklaart laatstgemelde, dat de
Keizer gereed is de bevelen van het Gouvernement en de leiding, die
hetzelve aan die zaak geven wil, geheel te volgen.

De Luitenant-Generaal doet hun een en andermaal door den Resident
zeggen, dat hij verlangt des Keizers en der Rijksgrooten gedachten
te vernemen, alvorens tot eenige bepaling over te gaan. Na veel over
en weer praten, in hetwelk de Rijksgrooten steeds trachtten de meening
van den Luitenant-Generaal te vernemen, en de Luitenant-Generaal
hun te kennen gaf, dat hij verlangde, dat zij oprecht eerst de hunne
zeiden, nadat de Luitenant-Generaal hun had doen opmerken: dat het
evenzeer 's Keizers belang was, terwijl de muitelingcn ook voornamelijk
in zijne landen opruiden; dat zoo de Keizer en Rijksgrooten deze
zaak evenzeer behartigden als het Gouvernement, de Keizer en Rijks-
grooten zich clan toch ook niet alleen voor hun eigen rijk, maar ook
voor het Nederlandsch Gouvernement verdienstelijk maakten, hetwelk
niets zoo zeer verlangden, dan ten allerspoedigste en langs de meest
geschiktste middelen de rust te herstellen, dat zoo nu de Keizer en
Rijksgrooten, als zijnde 't best met den Javaan bekend, zei ven een middel
aangaven om zonder veel bloed te storten tot dat wenschelijk einde
spoedig te komen, en al verder daaraan zelven met goed gevolg mede-
werkten, zij zich alsdan de dankbaarheid en welwillendheid van het
Nederlandsch Gouvernement zouden verwerven.

Nadat zij toen daarover gezamenlijk gesproken hadden in het Javaansch,
zoo verklaart eindelijk de Rijksbestierder, dat het hem voorkomt wen-
schelijk te zijn, dat de Generaal eene proclamatie uitvaardige, bij

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access



550 BRIEVEN VAN DEN GOUV.-OEN. VAN DEK CAPELLEN

dewelke zijne komst worde bekend gemaakt, tegelijkertijd met zijne zoo
even geuite vaste gezindheid om langs alle middelen de rust ten
spoedigste te herstellen; dat de Generaal te dien einde zelve zijne be-
velen zal geven aan de rijksgrooten van Solo en Jogja, om dadelijk
de noodige toemengoengs uit te zenden ter herstelling van den geregelden
staat van zaken, ter terugroeping der dwalende desa-volken in hunne
respectieve districten en ter keering met hen van zoodanige roovers,
als welke wederspannig bleven en steeds zouden mogen trachten de
goede ingezetenen te verontrusten.

Dat hij, Rijksbestierder, gelooft, dat het zaak is dadelijk reeds toe-
mengoengs te dien einde te zenden naar die Solosche landen ten
Z. Z. W. van Jogja, alwaar de rust gestoord is, met lastbrieven ook aan
de Jogjasche toemengoengs in die nabuurschap om gezamenlijk in dien
zin te handelen, en met een brief aan den resident van Jogjakarta,
houdende last om met den Rijksbestierder aldaar, ook het hunne
daartoe bij te dragen, en de noodige assistentie aan gemelde toemen-
goengs met bijvoeging van anderen te geven.

Dat met die Solosche toemengoengs, die spoedig gewapend zouden
vertrekken, wel dienden nog eenige weinige personen tè zijn, welke
in dienst van het Nederlandsch Gouvernement stonden, ten einde aan
de volkeren dadelijk zou blijken, dat deze maatregel door het Gou-
vernement zelf genomen wierd.

De Resident oppert het denkbeeld van de noodzakelijkheid om van
's Keizers grooten met het noodige gevolg en volk van den Keizer
naar Klatten en naar Boejolalie te zenden, twee allerbelangrijkste
punten om hunne centrale ligging, en van welke alsdan geleidelijk de
noodige maatregelen ook kunnen genomen worden.

De Rijksbestierder merkt aan, dat men op dit oogenblik over geen
volk genoeg beschikken kan, maar dat zulks spoedig het geval zal
zijn, wanneer de op te dragen last aan die toemengoengs, welke hij
om de Zuidwest wil zenden, gelukkiglijk zal zijn volbracht, van welke
zending hij zich nu spoedig een goed gevolg belooft.

Na hierover verstandig te hebben gesproken er geraadpleegd, eindigt
de Luitenant-Generaal met te zeggen: Dat hem het denkbeeld van
den Rijksbestierder zeer goed en aannemelijk toeschijnt; dat de Generaal
zijn gevoelen dus gaarne omhelst; dat de proclamation en lastbrieven
terstond zullen worden opgemaakt, uitgevaardigd en afgegeven; dat de
Generaal hoogst tevreden is over den goeden geest, dien hij bij het
Solosche hof bespeurt; dat hij daarvan onverwijld kennis zal geven
aan den Gouverneur-Generaal; verzoekende de Generaal te mogen
weten, of de Keizer of Rijksgrooten ook bij zijne missive aan den
Gouverneur-Generaal iets te vragen hebben, of zij ook eenig verzoek
hebben te doen van hunnen kant.

De Rijksgrooten bedanken den Generaal voor het betoonde ver-
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trouwen en voor zijne welwillendheid te hunnen opzichte en geven
te kennen, dat zij voor het tegenwoordige slechts verlangen gezamentlijk
met en onder den Generaal een spoedig einde te maken aan den
bestaanden ongelukkigen staat van zaken, zich reserveerende zoo zij
eenige belangen van hunne zijden hadden in te brengen, zulks later
en na den geheelen afloop der onderhavige zaak te doen, 't geen zij
hopen, dat met vereende krachten spoedig zal kunnen geschieden
en waartoe niet weinig zal bijbrengen, de tegenwoordigheid van den
Generaal, die èn in het Solosche, èn in het Jogjasche tegelijkertijd
zijne bevelen kan geven, kunnende de Rijksgrooten niet af van bij
deze gelegenheid, zooals reeds vroeger, onder de aandacht van de
Hooge Regeering te brengen, de hooge nuttigheid, ja bijna nood-
zakelijkheid, om slechts één resident voor de beide Hoven te hebben,
die eigener autoriteit en dadelijk gecombineerde maatregelen kan nemen
in alle gevallen waar spoed vereischt wordt en het belang van den
lande het vordert.

De Generaal betoont zijne tevredenheid over hunne ongeveinsde en
open wijze van sprekeri in deze, verzekert den Keizer en de Rijks-
grooten dat hij hun belang en dat van het Rijk steeds zal in het oog
houden, en de Conferentie neemt een einde.

Voor eens lu idend afschrift

ELOUT.

III.

Aan den Gouverneur-Generaal bleef de pijnlijke taak den Minister
van het gebeurde kennis te geven , te pijnlijker, wijl, nu de opstand
eenmaal was uitgebroken, hij wel kon bevroeden men dit in
Nederland, althans voor een deel, aan zijne onvoorzichtige maat-
regelen zou toeschrijven. De mededeeling vond plaats bij depêche
van 30 Juli 1825 N" 205. De Land voogd ving aan onze over-
winning op Celebes, namelijk den afloop der expeditie tegen
Soepa, te berichten en daarover uit te weiden; hij had het noodig
geacht door eene b u i t e n g e w o n e c o u r a n t de meeste publi-
citeit aan deze overwinning te geven: „in de tegenwoordige om-
standigheden". En na aldus het treurig bericht eenigszins verzacht
te hebben, volgde de mededeeling wat die ,,tegenwoordige omstan-
digheden" waren. Hij berichtte verder, dat Generaal De Koek met
de uitgestrektste volmacht naar de Vorstenlanden was gezonden , eu
dat de berichten sedert zijne afreis van de Hoven ontvangen hoe-
genaamd geeue inlichting gaven „omtrent de bedoeling der oproe-

6e Volgr. II. 30
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rige Prinsen, noch omtrent hetgeen aanleiding tot dit gedrag heeft
gegeven".

Uit deze depêche vernam echter het Ministerie niet het bericht
van den opstand, daar zij verongelukte en een duplicaat eerst in
December aankwam, toen eene depêche dd. 3 Augustus 1825
N" 212, tegelijk met eene dd. 22 Juli 1825 N° 196, reeds was
ontvangen in November d. a. v., die de Minister den Koning aan-
bood bij missive dd. 28 November 1825 lett. H. N° 88. De
Minister vestigde 's Konings aandacht er op, dat de brief van 3
Augustus het bericht inhield „van eene rustverstoring op het eiland
Java in het rijk van Jogjakarta"; hij zou den volgenden dag de
eer hebbeu Zijne Majesteit „mondeling" over den inhoud zijne
gedachten mede te deelen. Bij 's Landvoogds schrijven was over-
gelegd het eerste rapport van Generaal De Koek dd. 31 Juli 1825
N° 1, waaromtrent bij Louw bl. 253 en 266-269. Overigens
maakte de brief van den Gouverneur-Generaal melding, behalve
van de onlusten in Jogja, van die in de Kedoe, doch het schrij-
ven hield tevens in dat de residentie Semarang „bij voortduring
eene volmaakte rust geniet". De brief van 22 Juli handelde over de
onderwerping van Soepa, berichtte echter tevens dat de troepen naar
Borneo vertrokken waren, wijl deChineezen er zich onrustig gedroegen.

Intusschen had De Koek de op bl. 550 bedoelde proclamatie,
dd. 1 Augustus doen afkondigen en zooveel mogelijk verspreiden ').
Daar de loopende geruchten meldden, dat de oproerige Pangerans,
als reden van hun gedrag opgaven, dat zij mishandelingen hadden
ondergaan van den Resident, den Assistent-Resident en den Rijks-
bestierder, en dat zij niet geraadpleegd werden in aangelegen-
heden, waarover zij als voogden van den jongen Sultan te zeggen
hadden, noodigde de Generaal hen schriftelijk uit huune grieven
voor hem open te leggen, ouder belofte van vergiffenis voor het
gebeurde, indien zij tot een rustig gedrag terugkeerden, en van
herstelling hunner billijke bezwaren. Een eersten brief lieten echter
de weggeloopen voogden onbeantwoord; een tweede lokte wei een
nader bericht uit, doch de voogden bepaalden zich er toe kortelijk
de reeds vermelde grieven te herhalen, zonder bovendien eenige

') Louw bl. 281 van deze proclamatie melding makende, zegt dat er in stond:
„dat gedurende de onlusten de Gouverneur-Generaal in rade het oppergezag over
de Vorstenlanden had aanvaard". Dit is natuurlijk eene druk- of schrijffout. De
Koek proclameerde: „dat hij gedurende de onlusten in naam van den Gouverneur-
Generaal in rade het oppergezag over de Vorstenlanden had aanvaard".
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daadzaak te bepalen of te omschrijven. De Soenan, die ook ge-
schreven had, ontving een nagenoeg gelijkluidend antwoord. Men
zie Louw bl. 289, 308, 309.

De Generaal had reeds bij de raededeeling dd. J Augustus van
zijn verslag over de conferentie, den Landvoogd , in overeenstemming
met den Resident te Solo, te kennen gegeven, dat men moest trachten
met weinig militaire macht veel te doen, en tevens spaarzaam te
zijn in het ondernemen van krijgskundige operatiën: „daar het
voeren van actieven oorlog veel officieren en manschappen, mits-
gaders munitie zoude kosten, zonder waarschijnlijk het oogmerk te
bereiken om de rebelleerende prinsen meester te worden, daar deze
wel hun volk opofferen, maar bij het minste gevaar zich verwijderen ,
hetgeen in de bergachtige Javasche binnenlanden niet moeielijk
is." — Hij was trouwens wel verplicht van den nood eene deugd te
maken, aangezien hij noch voldoende troepen, noch genoegzame
geldmiddelen ter beschikking had. Alle garnizoensplaatsen op Java
waren zwak bezet ten gevolge der expeditie naar Celebes. Wel
was te zelfder tijd, dat de opstand te Jogja uitbrak, bericht
ontvangen van de vermeestering van Soepa, waarmede men de
zaak op Celebes geëindigd beschouwde, maar de onrustige staat der
zaken op Borneo's Westkust had al dadelijk de beschikbare, slechts
uit een 800tal Europeanen bestaande versterking derwaarts doen
zenden, zoodat deze manschappen nog vandaar terugontboden
moesten worden.Terwijl De Koek dientengevolge niet in staat was
terstond krachtig op te treden, nam de stoutheid der muitelingen
dagelijks toe, waardoor de zaken gedurende eenigen tijd een aller-
zorgelijkst aanzien erlangden. Onder de leuze van Mohammeds gods-
dienst uit te breiden, waartoe de verdelging van alle Europeanen
en Chineezen als noodzakelijk werd voorgegeven, vaardigden de
oproerige Prinsen allerwege hunne bevelschriften uit (L 269, 325),
die de bevolking tot opstand brachten en een geest van vernieling
en verdelging van alle Europeesche en Chineesche ondernemingen
verbreidden. Nog vóór de maand Augustus ten einde was, had de
hoofdplaats Jogja vele aanvallen weerstaan, die echter telkens, hoe
hevig ze ook soms werden gedaan, door het garnizoen en de burgers
moedig werden afgeslagen. Het garnizoen was aanvankelijk zeer zwak,
doch werd eerlang met behulp van den verdienstelijken Mankoe-
negara, tot ruim 1200 man gebracht (RK). Het behoud van deze
hoofdplaats had overigens al de aandacht van den Generaal ge-
trokken, zoowel omdat daardoor zijne verdere operatiën tegen het
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verblijf der oproerige Prinsen te Selarong, slechts 7 palen Zuidelijk
van Jogja gelegen, gemakkelijk konden worden gemaakt, alsmede
wijl politieke overwegingen zulks geboden. Zeer bezwaarlijk was het
echter om de te Jogja gelegen troepen, den jongen Sultan met
ziju gevolg, zoomede de trouw gebleven prinsen en andere rijks-
grooten van levensmiddelen te voorzien, daar ze van Solo moesten
worden aangevoerd, terwijl de muitelingen de wegen verhakt en
de bruggen afgebrand hadden; ook werden gedurende de marschen
de escorteerende troepen hevig verontrust.

Klatten, op het grondgebied van Solo gelegen, bleef eene nogal
tamelijk onbelemmerde gemeenschap met Solo houden, ofschoon in
de eerste woede op dien weg, zelfs tot nabij Karfcasoera, vernielingen
waren aangericht, die echter door eene aan de Langgonggeplaatste
colonne des Soeuaus in een klein bestek eenigszins konden worden
tegengegaan. Intusschen werd bijna de geheele residentie Kedoe
afvallig, zoodat De Koek alles wat in zijn vermogen was, ver-
richtte om althans de hoofdplaats Magelang voor ons gezag te bewa-
ren. Hij liet deze opene plaats zooveel doenlijk versterken, en voorzag
haar allengs van meer garnizoen door de onbeduidende aanvullingen,
welke van Batavia, Semarang en Soerabaja werden toegezonden. De
schutterijen vervingen op deze drie plaatsen het actieve leger.

De Landvoogd stelde bij brieven van 6 en 15 Augustus 1825
den Minister op de hoogte van den benarden staat van zaken, er
tevens op wijzende: „dat deze gebeurtenis eene nieuwe, onvoorziene
en geduchte belemmering in onze financiën moet veroorzaken, daar
de inkomsten uit de residentiën Soerakarta, Jogjakarta en Kedoe
hierdoor geheel stil staan, en ook de pachten in eenige naastbij
gelegen residentiën zoodanig zullen lijden, dat de pachters niet aan
hunne engagementen zullen kunnen voldoen. En gewis" — merkte de
Gouverneur-Generaal ten slotte op — ,,kon hiertoe nimmer een
ongunstiger en noodlottiger oogenblik bedacht worden!" Overigens
verkeerde, behalve het kortelijks te voren onder ons bestuur ge-
brachte Djabarangkah en Karangkobar, het Gouvernementsgebied
„nog overal in rust, hetgeen eene zeer gunstige omstandigheid is,
als genoegzaam aanduidende, dat de plotseling uitgebarsten opstand
geene ramiticatiën heeft, en bevestigende de information, welke
tot dusver bekomen zijn omtrent de aanleiding tot deze nood-
lottige gebeurtenis, en die daarop neerkomen dat persoonlijke on-
tevredenheid der hoofdrebellen, over bejegeningen van ambtena-
ren , de oorzaak van dit gedrag zoude zijn." — Een gedeelte der van'
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Makasser terugkcerende troepen kon elk oogenblik tegemoet gezien
worden: „en ik h o o p d a t d o o r d e z e v e r s t e r k i n g de ge-
l e g e n h e i d za l w o r d e n g e b o r e n , om s p o e d i g een e i n d e
t e m a k e n a a n d e z e n se h a d e l i j k e n s t a a t van z a k e n . " —
Bijna zouden ook deze belangrijke depêches, waardoor men na het
eerst ontvangen schrijven (bl. 552) eenige meerdere bijzonderheden in
Nederland kon vernemen, niet terecht zijn gekomen, daar het schip
C a r o l i n e en B e t s i e verongelukte; doch de brieven werden aan
het strand gespoeld, zoodat de Minister ze bij missive dd. 24
December 1825 den Koning kon aanbieden. Deze missive bracht
„de opbeurende omstandigheid" in herinnering, dat tot de
data der Indische brieven „de eigen provinciën van liet Gouver-
nement nog geen deel aan den opstand hadden genomen, en dat
de Soesoehoenan van Soerakarta wel verre van ons den oorlog aan
te doen, zooals sommige Engelsche dagbladen gewild hebben, zich
integendeel schijnt te beijveren om mede te werken tot herstel-
ling der rust."

Dat g e w i l d was wel een goed gekozen woord, voor toen en
voor later. Intusschen vindt men in de officieele stukken van
dien tijd vermeld, dat inderdaad het gedrag des Soenans, gelijk
ik mededeelde, reden tot groote bezorgdheid gaf en dat bepaal-
delijk de komst van De Koek eene uitbarsting heeft voor-
komen. Ook de heer Louw maakt er bl. 275-276 melding van,
o. a. met verwijzing naar Nahuijs' Offic. rapport, enz. 1, (>9; de
rapporten zelve van Nahuijs over deze aangelegenheid, vindt
men o. a. als bijlagen eener depêche van den Comm.-Gen. Du Bus
aan den Minister dd. 3 October 1828 1. L". Nahuijs was toen weder
hersteld als Resident te Solo en trachtte in die qualiteit achter de
oorzaken van den opstand te komen. Van de resultaten deed hij
mededeeling aan den Landvoogd bij de missives dd. 29 Augustus
1828 1'. Z. en 4 September d. a. v. I"-. A. A.

In de eerste missive leest men o. a. het volgende:

Het is sedert lang aan het Solosche en Jogjasche hof bekend, dat
de noodlottige besluiten van Mei 1823 omtrent de landverhuringen in
mij een grooten tegenstander gevonden hebben, en dat ik steeds
het recht van den Javaan om over zijn eigen land te beschikken,
heb verdedigd. Het is mede aan de Hoven te wel bekend, dat Uwe
Excellentie als 's Konings vertegenwoordiger de Javanen in hunne rechten
hersteld heeft, en volgens beginselen van vaderlijke weldadigheid en
rechtvaardigheid bestiert, ja bij eenigen zelfs bestaat het denkbeeld

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access



5 5 6 BRIEVEN VAN DEN GOUV. GEN. VAN DER CAPELLEN

dat Uwe Excellentie's komst naar Indië geen ander doel had dan om
het onrecht, den Javaan aangedaan, te herstellen, en de bestaande
tractaten met meer trouw te doen naleven. Van alle deze omstandig-
heden, welke bijzonder geschikt zijn, om de Hoven van Java vertrouwen
en liefde voor Zijne Majesteit den Koning, voor Uwe Excellentie, en
(mag ik er bijvoegen) ook voor mij in te boezemen, heb ik gebruik
gemaakt om de waarheid op te sporen, en om Uwe Excellentie thans
met zekerheid en als eene historische waarheid te kunnen opgeven,
dat alleen de spoedige verschijning van Zijne Excellentie den toenmaligen
Luitenant-Gouverneur De Koek aan het Solosche hof, kort na de uit-
barsting der onlusten oorzaak is geweest, dat de Keizer en Prinsen
van Soerakarta niet dadelijk afvallig zijn geworden, en met de muite-
lingen eene algemeene zaak tegen het Gouvernement hebben gemaakt.
Reeds lang verkeerde ik met Uwe Excellentie in dit denkbeeld, en
reeds lang vond ik mij in hetzelve versterkt, eensdeels door de ver-
trouwelijke discoursen van den ons altoos trouw gebleven Prins Mangkoe-
negara, die mij verhaalde, dat hem in het begin der onlusten door
den Prins Boeminotto was aangeraden om de muitelingen geen tegen-
stand te bieden; anderdeels door de toestemmende stilzwijgendheid
van den Keizer, van den Rijksbestierder, van de Prinsen Boeminotto,
Adinegara, Poerabaija en Ingebehi, zoo dikwijls als ik hen hunne
vroegere neiging tot afval als eene zeer natuurlijke mij bekende zaak,
en als een gevolg van hunne ongelegenheid voor oogen hield; dan
eindelijk gisteren ontving ik op mijne gezegden aan den Keizer en
aan den Prins Nottokoesoema (welke laatste reeds vroeger door mijn
voorganger den heer Mac Gillavry van ontrouw is verdacht geweest):
dat zonder de komst en troost (in het Maleisch gezegd OBAT "= medicijn)
van den Generaal De Koek, de Keizer en alle Solosche Prinsen
brandals zouden zijn geworden — van beiden het lang verwachte
antwoord zonder omwegen en ook ten aanhoore van den Secretaris
Dedel, dat dit zonder des Generaals komst zeker zoude hebben plaats
gevonden.

Ik merkte daarop vriendschappelijk aan den Keizer op, hoeveel ge-
lukkiger hij er nu aan toe was, dan wanneer hij, 's Konings recht-
vaardigheid mistrouwende, zich aan wanhoop en aan ontrouw had
overgegeven, dewijl in dat geval zeer zeker een tiendubbelde macht van
Europeesche troepen Zijne landen en rijkdommen zouden verwoest,
en hem voor altoos de kroon van Java ontnomen hebben.

Ik heb het van mijn plicht geacht, om Uwe Excellentie zonder
tijdverlies van het bovenstaande mededeeling te doen, ten einde Uwe
Excellentie daarvan zoodanig gebruik zoude kunnen maken, als Zij
in Hare wijsheid zal noodig oordeelen.
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IV.

Wij moeten nu weder naar de gebeurtenissen van 1825 terug-
kceren. De Gouverneur-Generaal deelde ze kortelijk den Minister
mede hij brieven van 1, 5 en 13 September; dezen waren aange-
komen met Ue K a t w i j k , een schip dat 136 dagen reis had ge-
had! Op 's Ministers voorstel om de berichten te publiceeren, deed
de Koning bij missive van deu Secretaris van Staat dd. 3 Februari
J 826 weten: „dat in de Courant tevens worde melding gemaakt
van de wijze hoe die depêches alhier zijn aangekomen en wanneer
dezelve uit Java zijn verzonden, ten einde, blijke dat er geeiie
andere of latere berichten alhier zijn ontvangen."

De Landvoogd vestigde er de aandacht op, dat hij, blijkens
de overgelegde exemplaren, de oorlogsberichten, ook al wareu
zij ongunstig, steeds in de toenmalige officiëele B a t a v i a s c l i e
C o u r a n t deed plaatsen. „Ik geloof' — merkte hij nader op —
„dat dit veel toebrengt oin de Europeesche ingezetenen gerustheid
in te boezemen, eu dat het vertrouwen op de waarheid der be-
richten van die courant alleen op die wijze kan bewaard blijven.
De verzwijging van ongunstige tijdingen zou bovendien niet baten,
daar wij dezelve zeker spoedig in de Eugelsche papieren, welke in
onze nabijheid worden uitgegeven, opgenomen zouden zien, en
zij dan mijns inziens van meer nadeeligen invloed zouden wezen,
indien zij niet reeds vroeger door ons zelven bekend waren ge-
maakt. Ik veroorloof mij dan ook te verzoeken, voor zoover inde
courant soms bijzonderheden vermeld staan, welke Uwc Excellentie
niet in mijne officiëele brieven aantreft, Uwe Excellentie aan het
dagblad te mogen overwijzen." — Het zijn met name deze couran-
ten, die Nahuijs in de gelegenheid stelden tot het samenstellen
zijner in 1835—1836 uitgegeven nuttige „Verzameling van officicele
rapporten betreffende den oorlog op Java in de jaren 1825—1830"
(DP 289 sub 6").

Het bleek wijders uit de berichten, dat de opstand eeu toe-
nemend ernstig karakter aannam. Men had zich verplicht gezien
de burgerij te wapen te roepen, ook te Batavia, waaromtrent de
Landvoogd het volgende mededeelde: „Te Batavia heeft de Regee-
ring het dienstig geacht, niet langer uit te stellen de oprichting
eener schutterij op den voet, zooals die weinige maanden geleden
te Semarang eu Soerabaja was ingevoerd. Op die plaatsen onder-
vonden de residenten in de tegenwoordige omstandigheden het
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wezenlijkste nut dezer gewapende macht en de invoering dcrzelve
op Batavia, «elke door de Europeesche bevolking als een veilig-
heidsmaatregel schier verzocht werd, is zeer spoedig tot stand
gebracht, met een gevolg, hetwelk de beste verwachting is te
boven gegaan. De Bataviasche schutterij, welke voor het oogenblik
eene macht aanbiedt van 800 tot 1000 Europeanen, zal eerlang
genoegzaam geoefend zijn, om indien het eens onverhoopt noodig
mocht worden, alleen de veiligheid der hoofdplaats van het Gou-
vernement te verzekeren, en gewis is de indruk daarvan thans reeds
zoodanig, dat kwaadwilligen , indien die mochten bestaan , daardoor
genoegzaam in toom zouden worden gehouden."

Dat inderdaad wel van s c h i e r verzoeken om het volbrengen
van sehutterlijkeu dienst mocht gesproken worden, blijkt uit het
volgend particulier schrijven dd. 29 October 1825 van een Engelsch
koopman, gevestigd te Batavia aan zijn correspondent te Singapore.
Het extract, voor conform geteekend door den Resident te Singa-
pore J. Crawfurd, en dd. 16 December 1825 opgezonden aan het
bestuur in Bengalen, is herkomstig u i t d e l n d i a - O f f i c e-stukken te
Londen, die door Mr. W. Roosegaarde Bisschop worden verzameld
ten behoeve van het Instituut voor de Taal- Land- en Vol-
kenkunde van Nederlandsch-Indië en van 's Rijks archief te
'sGravenhage ' ) .

You will have heard that after all the preparation and waiting for
trpops at Jogjakarta, the Dutch have done almost nothing. The Javanese
will not stand to fight and the troops are beginning to suffer severely
from the fatigue of pursuing. It would be endless to recount all the
reports that have been circulated, but the truth comes to this, that
the heads of the insurrection, the Princes Dipanegara and Mangkoe-
boemi, are just as far as ever from being taken, while their emissaries
are stirring up all the eastern districts, the consequence of which is
that the districts of Rembang, Grisee, Djapan, Blora, Soerabaja,
Pasoeroean, Malang and Besoeki are all more or less in a state of
insurrection. The Dutch have not only not force enough to be assailants,
but even to act on the defensive and afford protection to their own
territories. I am now satisfied that there is no chance of their suppres-
sing the disturbances this season, and I even fear they will obliged to
fortify the positions they mean to hold during the rains. This delay
will inspire the insurgents with fresh confidence, and by receiving the
revenue of the countries they occupy during the period of inaction,

') Men zie bl. XXÜ der „Bijdragen" van het Instituut, 6" volgreeks, dl. II (1896).
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they will be the better prepared for resistance at the commencement
of the dry season. Should the Soesoehoenan's subjects join the insur-
gents, the Government will have hard work to maintain their ground
next year. Dipanegara has proclaimed himself Sultan of Mataram. His
sister heads the rebels of Djapan (verg. bl. 564) who are numerous and
well armed.

We are still on military duty and as a great favour the drills have
been reduced to two a week. I stood sentry twice at the Kanton
Baree. The first time I got a fever which lasted 14 days. Never I
suppose in this world was a Government guilty of a conduct more
absurd than that which is now acting at Batavia. They distrust the
Chinese and will not arm them, although the chief of that people
and other respectable heads have offered to bring forward 5000 young
men who could be depended upon. They have here yoo black troops
consisting principally of freed slaves, 400 Madurese, about 350 Euro-
pean infantry and 150 dragoons with an enormous staff of idle officers;
yet with all this they call out all the civil servants and merchants,
and by drilling and guards incapacitate them from attending to their
business. To the civilians ') it matters little whether they are at drill or
at their office, as they get paid in either case and these gentlemen
take especial care not to overfatigue themselves, for they leave their
office at 12 on drill days and remain at home the day after to recover
from the fatigues. It is otherwise with the merchant, who with his
whole establishment is taken off his business, already fatigued by his
exertions, to undergo additional fatigue, which renders him unequal
to that cool reflection which his business requires, and independent
of the derangement thus caused to his affairs endangers his health.
If we are compelled to stand guard in the rainy season, and to
remain in wet clothes, you may calculate on a long list of deaths;
for few of us will escape. You would suppose that such absurd pro-
ceedings could at least be justified by necessity, but this is not the
case; for all the useless guards of honour on admirals, colonels, etc.
are still kept on. No Europeans ever stood guard on the Kanton
Baree before, and they could get native troops sufficient for all those
duties at 15 guilders per month. Thus you see that the merchants are
dragged from their business and the protection of their property, and while
their own affairs are neglected they are told it is for the general defence.

Men ontwaart uit dit ontevreden schrijven van den schutter
m a l g r é l u i , dat de berichtgever in October 1825 de toekomst
vrij duister inzag; de Landvoogd daarentegen meende reeds,

') De burgerlijke bureau-ambtenaren worden bedoeld.
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op grond van ontvangen berichten, in du depêche van 5 Sep-
tember het vooruitzicht te mogen openen: „op een e spoed ige
demping van he t o p r o e r " ! Men zie ook DP 406. Maar al
te spoedig traden echter daarvoor treuriger inededeelingen in de
plaats. In Semarang en Pekalongan toch maakten de muitelingen
bedenkelijke vorderingen (L 323 vv.). Terwijl de Regeering tegen
déu zin der Hoven, de landen Djabarangkah en Karangkobar „in
huur" had genomen voor 30 jaren (een tijdvak zóó lang, dat het
eenc vermomde toeëigening moest schijnen) en Zij niet eens,
wegens gebrek aan middelen, de daarvoor overeengekomen huur
betaalde! —• woedde in die streken weldra de opstand allerhevigst.
De groote weg tusschen Semarang en Pekalongan werd er zelfs
gedurende eenigen tijd door gestremd, zoodat de gemeenschap met
Batavia over zee moest geschieden! De hoofdplaats Pekalongau
liep dringend gevaar van in 's vijands handen te vallen. Van der
Capellen teekende op 1 September 1825 van zijn dagboek hierover
aan: „In de Djabarangkasche landen, vroeger tot de Vorsten-
landen behoord hebbende, en voor eenige maanden gedeeltelijk bij
de residentie Pekalongan gevoegd, is de opstand uitgebroken, met
dat gevolg, dat de groote postweg tusschen Batang en Willeri, voor
weinige jaren aangelegd, door de muitelingen bezet, en daardoor
de gemeenschap tusschen Pekalongan en Semarang te land gestremd
geworden is. De Resident had deze omstandigheid, welke licht te
voorzien was, door goede maatregelen kunnen voorkomen. Hij
schreef mij van Pekalongan zeer ontrustende brieven. Dadelijk, bij
het vernemen vail dit bericht, heb ik mijnen adjudant, den Luite-
naut-Kolonel Cleerens, benoemd tot militairen kommandant van de
residentiën Tegal en Pekalongau, met last zich terstond naar laatst-
genoemde plaats te begeven. Ik committeerde den resident van
Tegal (Van de Poel), op grond van zijne plaatselijke kennis, om
den overste Cleerens in alles behulpzaam te zijn, ook in de resi-
dentie Pekalongan aan de zijne grenzende" (C 369—370). Men zie
tevens hierna bl. 585.

Ook de groote weg tusschen Semarang en Solo was gedurende
eenigen tijd niet vrij meer; reeds hadden de. inuitelingen er den
Gouvernementstuin Selo verwoest. Dit geschiedde aan de Westzijde;
aan de Oostzijde van den weg dreigde de Solosche Regent van
Gagatan alles in die streken tot opstand te brengen. Wel werd
dit door ons verhinderd; doch nu wierp zich de zoogenaamde Prins
van Serang als hoofdmuiter op en viel deze met sterke benden en
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eene onbegrijpelijke snelheid in Grobogan, Deinak, Poerwodadie ' ) .
Hier werd eerst eeue op hen afgezondene Djaparasche Inlandsehe
macht verslagen. Hetzelfde lot trof daarna eene andere troepen-
raaeht, bestaande uit detachementen van verschillende wapenen,
waaronder ook zeelieden, en een dertigtal vrijwillige cavaleristen
van Semarang, van welke laatsten verscheidene noodlottig om-
kwamen 2). Waren daardoor de gemoederen te Semarang reeds
zeer ter neder geslagen, dit verergerde niet weinig toen een
der zoons van den oudregent van Semarang Adimongala, de op
bl. 422 mijner verhandeling over Dipanegara vermelde Soekoer,
zich bij de muitelingeu voegde, terwijl ook de vader zelf ver-
raderlijke voornemens koesterde, hebbende amiuunitie, wapenen,
kanonnen in zijne woning verborgen, die hij voor speelgoed van
zijne kinderen opgaf! De oud-regent en een zijner andere zonen,
Raden Saleh *), bracht men daarop gevaukelijk aan boord der
hieronder te noemen oorlogschepen.

Niettegenstaande al die van onrust getuigende gebeurtenissen,
achtte zich intusschen de Landvoogd „gelukkig" — gelijk hij in
de depêche van 13 September zich uitdrukte — den Minister te
kunnen melden, dat het ongeval in Demak geen gevolgen had

') Serang en Gagatan raakten in het Noorden de Scmarangsehe regentschappen
Demak en Grobogan, terwijl Gagatan ten Westen de afdecling Salatiga had
(L 363). Men denke dus niet bij dit Serang aan Bantams hoofdplaats.

*) Het hierover handelend rapport van Busehkcns heeft de heer Louw niet
kunnen raadplegen, zoodat hij zijne medcdeelingen op bl. 37") vv. geheel aan
Weitzcl ontleend heeft. Ik ben echter in de gelegenheid geweest het stuk met het
afgedrukte te vergelijken; het stemt geheel met Buschkcns bericht overeen, behou-
dens kleine afwijkingen. Waar b. v. Busehkens mededeelt, dat hij de stukken
moest achterlaten: „terwijl ik ook verplicht was om een voorraad infanterie-
patronen, toen ik eenig aldaar schaars te vinden water vond, daarin te werpen,
om die niet in 's vijands handen te doen vallen, en om de vermoeide manschappen
te verlichten, behoudende ik slechts een vaatje met 1100 stuks in reserve bij my,
hetwelk ik op het oogenblik der déro'itc heb doen in het water smijten" luidt
het bij Louw bl. 376 eenigszins meer gekleed: „terwijl ik bovendien verplicht
was om een voorraad infanterie-patronen in een, in deze streek zeldzaam voor-
komend riviertje te werpen om daardoor de vermoeide manschappen te verlichten,
behoudende ik een vaatje met 1100 patronen in reserve, dat echter op 't oogen-
blik van de paniek in 't water is geworpen ". — In het werk van den heer Louw
is op bl. 375, 3« alinea, regel 2 achter het woord l inie abusievelijk weggelaten
o n t w a a r d e .

•) Bestaat er eenig familieverband tusschen dezen Raden Saleh en den bekenden
schilder van dien naam, in 1814 te Semarang geboren en in 1880 te Buitenzorg
overleden? Men zie ook L 392 noot 1,
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gehad. T)e niuitelingen „waren zelfs teruggetrokken". Kedoe was
aan de Zuidzijde „weder gansch van muitelingen gezuiverd"; en
Karangkobar, Batoer, Dollok in het Pekalongansche „vraren reeds
door de muitelingeu verlaten'". Ook ontving de Regeeriug „bij
voortduring uit al de overige residentiën de gunstigste berichten
omtrent den staat der rust in 's Gouvernementslanden".

Oeuarang, Salatiga en Bojalalie werden inmiddels zooveel mo-
gelijk versterkt en daartusschen eenige posten aangelegd. Ook kwam
de Generaal Van Geen van Makasser terug met 'n 500tal man-
schappen van den verdienstelijken Panembahan van Soemenep , weldra
(ot Sultan verheven. Deze versterking werd kort daarop door de
Borueosche expeditietroep (hl. 553) vermeerderd, waardoor Van Geen
zich in staat zag gesteld den vijand uit de nabijheid van Sema-
rang te verdrijven. Terzelfder tijd kwamen mede de oorlogsehepen
Mar ia Re ige r sbe rgen en P o l l u x van eene reis rondom de
wereld aan; de equipages dier vaartuigen werden tevens gedeel-
telijk aan wal gebruikt.

In de Banjoemas smeulde het vuur des opstands sedert lang en
kwam eindelijk ook tot eene uitbarsting (L 497 vv.). De resi-
denten van de Preanger, Cheribon en Tegal hadden inmiddels de
noodigc voorzorgsmaatregelen genomen en hunne hulpbeuden, zoo-
veel mogelijk door onze troepen ondersteund, waren op de grenzen
geplaatst.

Generaal De Koek had het van zijn hoofdkwartier te Solo
al dien tijd moeten aanzien, dat er in den regel slechts verdedi-
gend werd opgetreden, daar de troepen om aanvallend te werk te
gaan ontbraken. Geene Europeesche versterking van eenig belang
voorloopig meer te wachten hebbende, en ons klein op een zoo
uitgestrekt terrein ageerend leger toch alreeds door vermoeiende
marschen, uitvallen en bivacqueeren afgemat zijnde, was hij er
sedert lang op bedacht geweest om aan den Sultan van Madoera
hulptroepen te verzoeken. Hier vond de Generaal de krachtdadigste
medewerking en meer dan 4000 piekeniers wierden al spoedig te
zijner beschikking gesteld. Van deze manschappen deed hij er
1500 naar Magelaug marcheeren;. eenige honderden bleven aan de
kanten van Semarang achter om den Serangschen prins in be-
dwang te houden; de overigen bleven in reserve ten einde met
het grootste gedeelte der Borueosche troepen tegen de opgestane
Prinsen te ageeren. Aldus eenige meerdere macht hebbende ge-
kregen , zou het De Koek niet moeielijk zijn gevallen tegen het
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einde van Augustus naar Jogja te vertrekken: maar zoolang
de macht niet groot genoeg was om eene geheel vrije gemeenschap
van en met Solo te verzekeren, achtte hij een gaan naar Jogja
onraadzaam. Wierd toch de toegang tot deze plaats, zij het ook
maar tijdelijk , gestremd, dan zoude hij zich buiten de mogelijk-
heid bevonden hebben, om behoorlijk bevelen op alle punten te
doen geworden, hetgeen groote verlegenheid had kunnen baren;
daarenboven oordeelde de Generaal zijne tegenwoordigheid te Solo
steeds nuttig ten einde den goeden geest van dat Hof levendig te
houden en den langzamen gang der medewerkende maatregelen
aldaar eenigen meerderen aandrang te geven. Eindelijk werd hij
nog door eene hoogst onaangename, onverwacht opkomende om-
standigheid wel verplicht, voorloopig Solo niet te verlaten.

Aan eeue oproeping, welke door hem aan de Jogjasche Montja-
negarasche regenten was gedaan, om zijne bevelen te Solo te komen
vernemen, hadden bijna allen voldaan, waarop zij naar de Madioen ,
begiftigd met geschenken van velerlei aard, waren teruggekeerd
(L 523). De Koek had zich eenigszins gevleid, dat het hem aldus
gelukt was de rust in die landen te bewaren, doch ook hierin
werd hij teleurgesteld. Een ondernemend voormalig Jogjasch regent,
Kertadirdja genaamd, wierp zich, ook al ten gevolge der bevelen
van de oproerige prinsen, als hoofdmuiteling op, en had de stout-
heid om zijne woelingen bijna onder 's Generaals oogen niet ver
van Solo een aanvang te doen nemen, zoodat De Koek genood-
zaakt werd zijne weinige beschikbare cavalerie met een paar com-
pagnieën hulptroepen, onverwijld te doen uitrukken, ten einde de
gemoederen, die door deze omstandigheid zeer ter neder waren
geslagen, eenigszins gerust te stellen. Niet alleen bij deze gele-
genheid , maar bij menig andere, bespeurde hij, de besluiteloosheid
van den jongen Keizer in het nemen van krachtdadige maatregelen,
toen het er tooh zoo zeer op aankwam om ernstig de handen aan
het werk te slaau. 't Is licht te begrijpen, hoe gemakkelijk Solo,
als het ware door den storm der omstandigheden alléén, had
kunnen worden medegesleept, indien slechts eenige weinige kwaad-
willigen op de hoofdplaats zelve den kreet des opstands hadden
aangeheven, toen er slechts ruim honderd Europeesche soldaten
beschikbaar waren (RK).

Dirdja's eerste hevige voortgang kon niet zoo spoedig gestuit
worden, maar de Generaal achtte zich gelukkig, dat de muiter zich
althans uit den omtrek van Solo verwijderde, en den weg naar de
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Madioen insloeg. In een oogenblik was daar alles tot opstand ge-
bracht. Dirdja werd hierin gesteund door eene zuster van den ge-
bannen Sultan Sepoeh. Over dezen vorst sprak ik reeds in mijne
verhandeling betrekkelijk Dipanegara; hij was met toestemming van
den Land voogd in 1824 van Atnboina naar Soerabaja overgebracht,
doch op aandrang van De Koek, die den banneling daar gevaarlijk
achtte, naar Batavia overgevoerd (L 281, 448) ' ) . Ngawie werd
dd. 23 September door de muiters onder het plegen van vreeselijke
gruwelen vermeesterd. De tot dat tijdstip trouw gebleven regenten,
die nog kort te voren den eed van trouw aan De Koek vernieuwd
en hem met geschenken verlaten hadden, moesten onder den
drang der omstandigheden huns ondanks afvallig worden. Ook de
grenzen van de residentiën Kembang en Soerabaja met Grisee
werden bedreigd; daar hadden echter sedert lang de bestuurshoofden,
zoomede alle andere residenten van den Oosthoek bevelen van den
Generaal ontvangen en die op gepaste tijden behoorlijk ten uit-
voer gebracht, om voorzorgsmaatregelen te nemen; zoodat op het
oogenblik van bedreiging Inlandsche gewapende colonnes, waarbij
slechts kleine detachementen troepen ter ondersteuning gevoegd
hadden kunnen worden, onder aanvoering der residenten, de grenzen
met succes bewaakten, ten einde alle indringing der muitelingen
op Gouvernementsgebied te beletten (L 540). Meer dan eene verdedi-
gende houding kon niet aangenomen worden; nochtans wilde
De Koek dat de Regent van Kertosono, op de grenzen van Soera-
baja, die een verregaand trouweloos gedrag aan den dag had gelegd,
onverwijld gestraft zou worden, daar wellicht zoodanige maatregel
ook den euvelmoed der muitelingen op andere punten zou kunnen

') Uit het dagboek van Van der Capellen blijkt, dat de Gouverneur-Generaal
hem dadelijk had willen doorzenden naar Banka, doch dat hij hiervan werd
teruggehouden doordien „een der leden der regeering" (Muntinghe) het denk-
beeld opperde Sepoehs tusschenkomst aan te wenden tot herstel der rust. De
afgezette Sultan zou men trachten over te halen vaderlijke brieven aan zijn zoon
en zijn kleinzoon, Mangkoeboemi en Dipanegara, te schrijven en zelfs werd aan-
bevolen om Sepoeh op den troon te herstellen. De Gouverneur-Generaal was zeer
tegen deze denkbeelden gestemd; hij verzocht nochtans het advies van den
Generaal De Koek, die „steunende op de plaatselijke kennis der omstandigheden
aan beide Hoven", ze ook ten zeerste ontraadde (C 371—372 en 381). — Van der
('apellens opvolger, Comm.-Gen. Du Bus, die nog volstrekt geen kennis van de
toestanden had, dacht er anders over en heeft inderdaad Sepoeh op den troon
van Jogja hersteld. De uitkomst heeft bewezen, dat met deze verheffing niets
anders werd verkregen dan de indruk, dat wij tegen geen middel, hoe vernede-
rend ook, opzagen, om de onlusten meester te worden.
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beteugelen. Hij werd in zijn dalem aangetast, bood met zijn volk
een oogenblik tegenstand, maar moest met eenig verlies terug-
trekken. Men stak zijn verblijf dd. 25 October in brand en onze
troepea bleven op de grenzen hunne positie behouden (L 555).

De Koek wilde inmiddels ook daar den weg van onderhaudeliug
beproeven, wijl hij aan de maatregelen van zachtheid en over-
reding steeds de voorkeur gaf, en nooit tot geweld besloot dan
wanneer alle andere middelen vruchteloos beproefd waren (RK).
Hij kon bovendien in den Oosthoek een beteren uitslag van
zijne pogingen hopen, daar hier de opstand minder onder den
dadelijken invloed der oproerige Prinsen was aangevangen (L 558).
De Resident van Rembang Van Lawick werd, zoowel wegens de
ligging van het gewest als om andere reden, het meest geschikt
daartoe geoordeeld, en het gelukte dezen in korten tijd 13 van de
16 Montjonegarasche regenten, waaronder ook die van Kertosono,
to.t onderwerping te brengen. Ofschoon de befaamde Kertadirdja
er niet toe behoorde, beschouwde De Koek deze onderwerping als
een grooten stap tot bevrediging, en voorloopig althans kon hij
zonder vrees voor onze gewesten om de Oost zijn(RK).

V.

Ue Generaal achtte nu ook den tijd aangebroken persoonlijk tegen
Jogja op te trekken en daarmede zijne aanvallende militaire werkzaam-
heden te beginnen. De uoodige voorzichtigheidsmaatregelen werden
aan alle in den rug blijvende civiele en militaire landsdienaren
voorgeschreven. Bij den keizer drong hij op nieuw aan, om met
kracht onze bewegingen door het zenden van bevelen aan zijne
onderdanen te bevorderen en te ondersteunen. Ook trachtte
hij, zooveel zulks mogelijk was, door het nemen van de meest
geschikte maatregelen alle uitgangen aan de hoofdrebellen af te
snijden; daartoe namen drie colonnes hoofdzakelijk door de Kedoe
eene Zuidelijke richting ten einde om de West zich te vestigen
en tevens de Kedoe, die gedurende eenige dagen minder geteisterd
werd, des noods ook te kunnen bijstaan. Aan de Oostzijde werd
het ontkomen moeielijk geacht, omdat zich daar vele landen van
Maugkoenegara bevonden; hij liet met vertrouwen alle toegangen
door diens volk bewaken en zoo noodig verdedigen.

Op het laatst van September 1825 verliet De Koek Solo met
eene goede hoeveelheid levensmiddelen (L 39C vv). Hij had zijn
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meerendeels uit hulptroepen bestaande leger in drie colonnes ge-
deeld , waarvan er een onder de bevelen van Generaal Van Geen
was gesteld. De Sultan van Soemenep, de Prinsen van Madoera,
zoomede drie der aanzienlijkste Solosche pangeraus behoorden tot
het gevolg van De Koek. Hij zag niet slechts het belang van den
gouden pajoeng in, doch wilde zich aldus ook onopgemerkt meer
van des Soenans goede gezindheid verzekeren, die zoo licht aan
het wankelen kon gebracht worden.

Tn den avond van 25 September kwam De Koek van Klatten
te Jogja aan. Om slechts 17 palen af te leggen, had men bijna
15 uren lang moeten marcheeren; zoodanig waren de wegen ver-
hakt en door alle mogelijke hinderpalen bedorven. Op een paar
punten wilden de muitelingen den doortocht betwisten, doch door
het kanonvuur werden zij spoedig uiteengedreven. De Koek vond
de gemoederen te Jogja in den pijnlijksteu toestand en in angstige
verwachting van den uitslag zijner ophanden zijnde operatiën.

Een zijner eerste maatregelen was den Resident Smissaert te
schorsen en zijne functien tijdelijk aan den Resident van Solo op
te dragen. Sinds de Generaal den 29" Juli te Solo aankwam, had
dus Smissaert nog twee maanden lang gelegenheid gevonden zich
in zijne meerdere of mindere geschiktheid te vertoonen. De Gou-
verneur-Generaal was aanstonds van meening geweest, dat Smissaert
niet in functie kon blijven, doch liet de beslissing aan De Koek
over. In zijn dagboek schrijft Van der Capellen op Augustus 1825
(C 367): „De eerste daad van den luitenant-gouverneur-generaal
te Jogjakarta zal moeten zijn, de afzetting van den resident. Zijne
onberaden wijze van handelen, zijne onverschilligheid aan de eene
zijde, en grove wijze van de inlandsche grooten te behandelen aan
den anderen kant, hebben waarschijnlijk aanleiding gegeven tot
hetgeen nu gebeurd is en door niemand heeft kunnen vooruit
gezien of verwacht worden." — De Koek was echter niet zoo spoedig
naar Jogja gegaan als men oorspronkelijk schijnt verwacht te
hebben, en had dientengevolge na zijne aankomst te Solo aan
Smissaert een brief dd. 5 Augustus geschreven, waarin hij wel
den Resident mededeelde, dat het oordeel over hem ongunstig
was, doch zonder hem alle hoop op eene voor zijne positie ongun-
stige beslissing te ontnemen (L 278-279). De reeds verloopen paar
maanden waren echter meer dan voldoende geweest, om 's mans
volkomen ongeschiktheid voor zijne betrekking aan den dag te
doen brengen. Zoo volgde de schorsing dd. 26 September en
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schreef De Koek bij het besluit nog den volgenden brief (Sm):

De intentie van Z. E. den Gouverneur-Generaal is geweest, dat ik
U dadelijk bij mijne komst te Solo in Uwe functie zoude suspendeeren ;
dan zoolang Jogjakarta zoo strengelijk door den vijand bezet wierd en
ik UEd. niet in de gelegenheid konde stellen om die plaats op eene
secure wijze te verlaten, en ook niemand herwaarts konde zenden om
UEdelgestrenge provisioneel te vervangen, heb ik op mij genomen
UEdG. eerst in Uwe functie te laten. Thans, mijnheer de Resident,
acht ik het noodig UEdG. als resident van Jogjakarta te schorsen,
gelijk ik doe bij deze, met last om U gereed te houden, om zoodra
zulks met eenige gerustheid zal kunnen geschieden U naar Semarang
te begeven en vandaar nadere bevelen van Z. E. den Gouverneur-
Generaal te vragen. Het is mij een smartelijk gevoel zoodanige dis-
positie ten aanzien van een oud gediend ambtenaar te moeten nemen;
dan onuitsprekelijke onheilen, welke de tegenwoordige g e b e u r t e -
n i s s e n ') aan het Gouvernement berokkenen, zullen een scherp onder-
zoek naar de oorzaken vorderen en zullen in Uwe en in aller oogen
billijken de maatregelen, welke ik thans heb genomen.

Smissaert kou dus niet onmiddellijk Jogja verlaten. Wie zou
het verwacht hebben, dat hij den tijd , die hem nu ter beschik-
king stond, o. a. aanwendde om de verkeerde handelingen zijner
vroegere ondergeschikten aan den dag te brengen en De Koek
tegen hen in te nemen, terwijl hij niet inzag dat hij als de ver-
antwoordelijke chef tegen de door hem veroordeelde daden had
kunnen en moeten waken! Tot zijne grieven behoorde, dat de
Assistent-Resident Chevallier c. s. geld leenden aan de hoofden.
Hij , Resident, had dit ook wel gedaan, doch zonder interest (DP
389); maar o die anderen! Er was b. v., schreef Smissaert aan
De Koek, een Ngabehi Ratawidjaja, die, op groote schaal geld
uitleenende, zelf geld opnam. Zoo was de Rijksbestierder den Ngabehi
schuldig 2300 Spaansche matten, de weggeloopen voogd Mangkoe-
boemi 2600, enz. enz. ^) ; Ratawidjaja kreeg daarvoor kostbaarheden
enz. in pand. De Ngabehi leende weder bij den Assistent-Resident,
indertijd D'Abo (DP 379), doch na diens vertrek, bij particulieren

') Voor dit woord staat in het door mij geraadpleegde stuk o n h e i l e n , dat ,
naar ik vermoed, eene schrijffout van den copiist zal geweest zijn. De stukken
in de portefeuille, vernield bl. 295 sub 27' DP, zijn buitengewoon slordig afge-
schreven; zoo staat ook b.v. op den brief van De Koek en op onderscheidene
andere stukken het jaartal 1826, in plaats van 1825.

') Het Manuscript doet twijfel lijzen of niet de op deze en op de volgende
bladzijde voorkomende geldsommen g u l d e n s dan wel S p a a n s c h e m a t t e n
(a f2.20 volgens L55 noot 3) bedoeld worden.

Ge Volgr. II. 37
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te Jogja als bij Frederiks, Schalk, Wieseman. Nu had Chevallier —
zoo althans verhaalde die Ngabehi — het Inlandsch hoofd daarover
aangesproken en gevraagd, waarom hij wel bij D'Abo leende en
niet bij diens vervanger. Hierop had de Ngabehi zijne geldeu bij
Frederiks c. s. teruggenomen en ze uitgezet bij Chevallier. Niet
onaardig is het te lezen, wat de Assistent-Resident ter leen gaf en
voor zekerheid in pand kreeg; het leert ons beter de manieren van
dien tijd kennen. De Ngabehi had namelijk van Chevallier achtereen-
volgens aan Spaansche matten in leen ontvangen 1000 in Januari,
2000 in April, 1000 in Mei. Voor deze 4000 verklaarde hij
schuldig te zijn 4500 Sp. m. en had hij er voor in pand gegeven:

ter waarde van

5 diamanten ringen 2600 Sp. in.
2 Chineesche gouden oorkrabben met diamanten. . 7000 »
1 paar Chineesche gouden artnringen 600 »
1 » diamanten ringen 300 "
1 * oorkrabben met diamanten 600 «
2 » oorkrabben 300 »
1 gouden buikband met steen en belegd 600 »
2 " buikplaten met diamanten 400 "
1 '/ buikband waarde niet

opgegeven
1 » sirihdoos met toebehooren id.

Verder betaalde de Ngabehi nog interest: „voor de 1100 een
dukaton de honderd in de maand; voor de 3500 in de maand 1.J-
de honderd."

Een nieuwe brief dd. 4 October aan De Koek volgde, waarin
Smissaert het onderstaande over Chevallier klapte:

Gisteren bij den heer Tissot zijnde om ZEd. te spreken over onze
nog uitstaande zaken, verhaalde mij die heer, aan den vendumeester
Chevallier i £ pCt. 's maands te hebben betaald voor de vroeger dan
over zes maanden te doene betalingen en alzoo dit strijdig is met art.
20 van de Instructie voor de vendukantoren op de Nederlandsen Oost-
Indische bezittingen buiten Java gelegen en gearresteerd bij de resolutie
van den Gouverneur-Generaal in Rade van den 25" Junij 1822 N° 9
Staatsblad N° 29 ' ) , — zijnde deze Instructie aan den Heer Tissot
onbekend — acht ik mij gehouden Uwe Excellentie van deze knevelarij
kennis te geven; en daar ik buiten functiën ben, is het mij niet ver-

') De heer Smissaert heeft het blijkbaar niet noodig gevonden te verklaren op
welken grond eene verordening voor de Buitenbezittingen van toepassing kon
geacht worden op Jogja.
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oorloofd eenig onderzoek in de zaak te doen, weshalve ik Uwc Excellentie
verzoek den Heer Tissot zelven hierover te willen spreken, die Uwe
Excellentie mede zal verhalen de voor een ambtenaar schandelijke
voorstellen om handel te drijven, voorgevende dat andere ambtenaren
zich niet ontzien te handelen en groote winsten met de koffie-speculatie
hebben gemaakt, terwijl ik gek genoeg ben te weigeren met den Heer
Chevallier te zamen te doen. De Heer Tissot is bereid de verklaring,
die hij Uwe Excellentie zal geven, te beëedigen.

De ex-Resident oordeelde dus, dat hij gek was geweest, door
niet mede te gaan met hetgeen hijzelf nochtans qualiticeerde als
s c h a n d e l i j k e v o o r s t e l l e n ! De heer Louw kan uu bovendien
uit bovenstaandeu brief de gevolgtrekking maken, dat de „infame
voorstellen", waaromtrent die Schrijver blijkens bl. 304 noot 3
in onzekerheid verkeert, het d r i j v e n van h a n d e l inhielden.

Dat Smissaert uiet atiiet Chevallier met beschuldigingen te ver-
volgen, blijkt nog uit een schrijven vau 1 December 1825 aan Van
Seveuhoven, wn* Resident van Jogja, waarin Smissaert mededeelt,
dat Chevallier — die toen reeds overleden was (men zie hieronder) —
den op bl. 567 vermelden Mas Ngabehie Ratawidjaja in arrest had
doen zetten: „op voorgeven , dat hij Jogjakarta clandestienement
zou hebben willen verlaten zonder zijn geldelijke schuld, waarvoor
goederen van waarde verpand, aan dien Heer te hebben voldaan,
van welke zaak U zulks verkiezende, inlichting kan bekomen uit
de secreete papieren" (L 301 noot 3).

Overigens moest het voor Chevallier nog om eene bijzondere
reden onaangenaam zijn, dat de flauwe ex-Resident nu allerlei
stukjes omtrent dat geldleenen aan het licht bracht. De Assistent-
Resident had namelijk met het oog op de verwachte komst van
Generaal De Koek eene „Contidentieele Nota" dd. 25 Augustus
1825 over de Jogjasche toestanden samengesteld (L 598-601) en
die den Generaal nu overhandigd (sub 19 D P 292). Hij schetst
daarin het karakter van eenige hofgrooten en schrijft aan het slot:

Allernoodzakelijkst is het eenige orders en voorzieningen daar te
stellen tegen het uitleenen van gelden tegen 2, 2 j , 3, ja zelfs tot 4
procent 's maands der Europeesche ingezetenen alhier — hoogst schadelijk
is dit ingeslopen en zoo algemeen misbruik. Zulks brengt de Prinsen
en andere grooten tot armoede, en het was eenige dagen vóór de
uitbarsting der onlusten dat de Pangeran Blitar mij verhaalde, dat hij
alle zijne kostbaarheden, ja zelfs tot zijne poesaka's had beleend, dat
hij maandelijks tot n o spans (Sp. matten?) aan procenten moet af-
dragen, terwijl bij den meest voordeeligen oogst hij slechts 80 Sp. m.
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telken maand van zijn landen trok. Een zoodanig lot hebben onder-
scheiden Prinsen met Blitar gemeen, zoodat het niet moeielijk valt te
begrijpen, hoe licht zij zijn over te halen om zich te verzetten tegen
de bestaande orde van zaken, daar zij, om mij eigenaardig uit te drukken,
niets te verliezen hebben.

Wat De Koek aan het onwaardig geschrijf van Smissaert ge-
daan heeft, weet ik niet. Zeker is het, dat deze er niet in is ge-
slaagd zijn vijand Chevallier te doen valleu en dat toen Chevallier
een paar maanden later overleed, namelijk dd. 11 November 1825,
hij betreurd werd als een ijverig en edel menseh ! Zie Louw bl.
306 noot 2. Ook Van der Capellen vernam het overlijden met
leedwezen; in zijn dagboek dd. 24 November 1825 teekent hij
aau(C379): „Te midden dezer omstandigheid heeft het Gouver-
nement een groot verlies geleden, door het overlijden van den
assistent-resident te Jogjakarta L. Chevallier, een verdienstelijk
ambtenaar, dien men zeer verkeerdelijk beschuldigd heeft van,
evenals zijn chef, door zijne handelingen mede aanleiding te hebben
gegeveu tot het uitbarsten van den noodlottigen opstand, die tot
op dit oogenblik niet gedempt is." — Dat alles luidt dus geheel
anders dan het oordeel, hetwelk Smissaert als Eesident over Chevallier
velde in eene „Opgave der personen, dewelke in dit land ambte-
naren zijn geworden." Daarin schrijft de Resident van zijn Assistent-
Resident-. „Zoo kundigheden met een bedorven hart en oneerlijke
principes voldoende zijn ooi een goed ambtenaar te wezen, dan
is de heer Chevallier volkomen geschikt voor zijne betrekking.
Ik heb ongelukkiger wijze ondervonden hoe slecht hij is en hoe
hij misbruik heeft gemaakt van mijne toegevendheid en goedheid."

Tegelijk met Smissaerts schorsing vaardigde De Koek eene
nieuwe proclamatie aan het Jogjasche volk uit; ook trachtte hij
„door menschlievende bewoordingen" nogmaals de hoofdrebellen tot
onderwerping te brengen (L 397), hoezeer misschien de waardigheid
vau het Gouvernement zulks nauwelijks scheen te gedogen, oordeelde
hij zelf. De brief (vgl. L 397) was evenwel zoodanig gesteld dat, naar
hij zich vleide, alle denkbeeld werd benomen, alsof eenig besef van
onmacht onze toenadering uitlokte, „zooals dan toch wel het geval was"
(RK). Inderdaad 's Lands geldelijke verlegenheid., gevoegd bij het
gebrek aan krijgsmacht, waren schier onoverkomelijke hinderpalen voor
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het welslagen van De Kocks streven ; zelfs scheen het behoud van Java
en daarmede van geheel Nederlandsch-Indië in gevaar. De handen
van den Generaal waren door deze bedroevende omstandigheden
gebonden. In de hoop dat de reeds lang te gemoet gezien wordende
gelden uit Nederland dagelijks konden aankomen en door eenigen
onderstand, welken hij uit de kassen der naburige gewesten had
ontvangen, die intusschen daardoor geheel uitgeput werden, zoodat
eene groote stremming in alle burgerlijke verhoudingen ontstond,
kon hij nog bij den aanvang der onlusten de zaken eenigszins
gaande houden, doch toen ook deze bron was opgedroogd, braken
er oogenblikken aan, waarin de nood zóó hoog klom, dat zelfs de
eerste levensbehoeften voor den soldaat bijna niet meer aangekocht
konden worden (RK). Men kan zich voorstellen, welken ongunstigen
invloed dit op den gang der zaken moest uitoefenen. Nochtans
dwong de houding der oproerige Prinsen den Generaal wel ten slotte
tot actief optreden; immers op zijn brief kreeg hij een antwoord,
dat niet de minste geneigdheid tot onderwerping aanduidde
(L 398 en 438).

De Prinsen hadden hun hoofdkwartier te Selarong en der-
waarts trok nu De Koek den 28'" September des morgens ten 7
ure (L 398 vv.). In afwachting van de groote gevolgen dezer expeditie
verkondigde de Bataviasche Courant van denzelfden datum,
dat geen punt van YGouvernements gebied meer door muitelin-
gen bezet was, en dat men weldra hoopte te kunnen aan-
k o n d i g e n , dat he t op roe r in J o g j a k a r t a geheel ge-
dempt zou zijn! Zoo hoog gespannen waren de verwachtingen
van de expeditie, die men op den ochtend van dien dag aanving. Het
krachtigste verdedigingswapen der ïnuitelingen in liet algemeen, het
aanbrengen namelijk van alle mogelijke hinderpalen om de marsenen
onzer troepen te vertragen en dezen daardoor af te matten, was
op den weg naar Selarong met zorg aangewend. Alle oogenblikken
werd de voortgang gestremd, uu eens door de muitelingen zelven,
die echter door de voorhoede spoedig werden uiteengedreven, dan
door hindernissen, die in den weg waren aangebracht. Ondanks
deze zwarigheden rukten de troepen langzaam voort, steeds van
verre door eene groote menigte volk gevolgd. Selarong werd door
onze troepen verlaten bevonden, doeh op een kleinen heuvel, even
achter deze plaats, vertoonden zich de muiters in massa. Infanterie
en cavalerie dreven ze spoedig uiteeu. Eene compagnie infanterie
werd in den avond hevig aangevallen, doch de vijand moest met
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verlies terugtrekken. Selarong bleek niet versterkt en alles ver-
toonde sporen van eene overhaaste vlucht. Waren onze troepen niet
onderweg zoo opgehouden geworden, dan zouden zij zich wellicht
voor de muitelingen vertoond hebben, eer deze hadden kunnen denken,
dat het antwoord der Prinsen was ontvangen. De Koek oflerde het
verblijf der hoofdaanleggers van den opstand aan de vlammen op,
liet eene colonne onder de bevelen van Generaal Van Geen achter
om de muitelingen met ijver en kracht te vervolgen en keerde
met de overige troepen, na een hoogst vermoeienden tocht, naar
Jogja terug. Jammer dat zoowel volslagen gebrek aan levensmiddelen
als ziekten, die zich al spoedig onder de Europeanen openbaarden ,
de achtergebleven colonne buiten staat stelde lang te velde te blijven.
Generaal Van Geen zag zich dientengevolge verplicht mede spoedig
naar Jogja terug te gaan (L 401).

Zoo was deze voorname aanvallende, beweging zonder gewenscht
resultaat gebleven. De vijand had nergens stand gehouden en overal
waren de desa's verlaten gevonden. Alleen kreeg de omtrek van
Jogja er eenige ruimte door, en konden er weder levensmiddelen
worden aangebracht. Ook had De Koek een paar dagen te voren
tot het openen der gemeenschap met Klatten maatregelen genomen;
eene colonne zonderde hij verder af voor de opening der gemeen-
schap met Magelang.

Het maakt een zonderlingen indruk te lezen, dat de geschorste
Resident Smissaert de expeditie naar Selarong mederaaakte! Wat
hem kan bewogen hebben om na zijne smadelijke afzetting zich
zoo belangstellend te toonen, blijft een raadsel. Misschien had hij
zich gevleid getuige te zullen zijn van Dipanegara's gevangenneming,
waardoor hij wellicht kans kon krijgen in zijne positie hersteld te
worden, zoo niet te Jogja dan toch elders. Nu echter dit doel was
mislukt en de weg was vrij gemaakt, moest hij wel zijne bestem-
ming naar Semaraug volgen. „Den 10"> October heb ik Jogja
moeten verlaten met mijn huisgezin", schreef hij in zijn Verweer-
schrift (Sm). Hij had een „compleet dagregister" willen overleggen,
doch de samenstelling hiervan opgedragen aan den Assistent-Resident
Chevallier! Door dezen was de opdracht natuurlijk zeer koel ter
harte genomen en toen Smissaert er bij brief van 6 October 1825
den wn'' Resident Mac Gillavry naar vroeg, was hem den volgenden
dag het antwoord geworden: „dat de veelvuldige bezigheden van
den Assistent-Resident Chevallier niet permitteereu zich thans met
het bedoelde dagregister onledig te houden." Het zou auders niet
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onaardig geweest zijn, indien Ghevallier dag voor dag de toestanden
te Jogja in dien tijd geschetst had; hij had er wel de geschikt-
heid voor.

Kn aldus zat Smissaert zonder het tafereel zijner werkzaamheden voor
zich, te weenen over het ongelukkig lot, dat hem getroffen had; over
de verliezen , die hij voorgaf te hebbeu geleden ; over de onrechtvaar-
digheid , waarmede hij was behandeld! In het werk van den heer
Louw kan men echter lezen (L 277 noot 1), hoezeer hij zijne pen-
ningen bij elkander wist te houden, en dat De Koek zijn gauschen
inboedel namens het Gouvernement voor ruim f 20,000 overnam.
Verder leidt Smissaert uit den op bl. 560 vermelden brief van
l)e Koek af, dat hij dadelijk onrechtvaardig is veroordeeld ge-
worden, en schrijft de onedel denkende man dit toe aan zijne
op bl. 570 aangehaalde ongunstige conduite over Chevallier, die
immers bij den Gouverneur-Generaal Van der Capelleu zoo hoog
aangeschreven stond! Ziehier zijne eigen woorden: „Mijne positie
te Jogja was allerongelukkigst. Ik bevond mij daar in buiten-
gewone omstandigheden. Het Inlandsen bestuur voerde niets uit,
was slap en trachtte alles voor mij te verbergen uit argwaan en
om over alle zaken zelf te beschikken. Was de Sultan meerder-
jarig geweest, zoo zoude ik maar met één man hebben te doen
geluid, doch nu moest ik met verscheidene handelen. Dadelijk ben
ik gecondeinneerd geworden. Ik moest worden gesuspendeerd,
zonder dat nog eenig onderzoek omtrent mijn gedrag was gedaan
geworden. Mogelijk heb ik deze behandeling te danken aan het
ongunstig tafereel, hetwelk ik heb gemaakt van den Heer Assistent-
llesideut Chevallier, den gunsteling van Zijne Excellentie Van der
Capellen, bij wiens vader Hoogstdezelve is geweest ter studie en
die waarschijnlijk te Jogja wierd geplaatst, om mij mettertijd te
vervangen of tot eeue nieuwe residentie zoude zijn gecreëerd ge-
worden. Hij werd in kommissie gesteld zonder mijne voorkennis,
was in drukke particuliere briefwisseling en verkreeg gratification."

En v e r k r e e g g r a t i f i c a t i o n : hij, Resident niet; maar
die andere. Dat deed de deur dicht! Het was iunnes juist eeue
gratiticatie-quaestie geweest, welke tot de rampzalige overplaat-
sing naar Jogja had geleid (DP 380). Overigens verzocht hij het

land te mogen blijven dienen gelijk zijne v o o r z a t e n in
den SOjarigen oorlog dit reeds gedaan hadden! „Na 31 jaren" —
schrijft hij toch -— „waarvan 24 op het eiland Java in onder-
scheidene moeielijke betrekkingen tot genoegen van allen, die over
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mij gesteld zijn geweest, gediend te hebbeu, moet het mij hard
vallen, na zooveel met mijn huisgezin te hebbeu uitgestaan, onder
het beleg zoo vele verliezen te hebben geleden, de residentie
Jogjakarta te moeten verlaten met achterlating van alle mijne
bezittingen en in ééns buiten alle betrekkingen te worden gezet,
wordende mij hierdoor de mogelijkheid benomen Z. M. den Koning te
kunnen dienen, gelijk mijne voorzaten, sedert het begin van den
tachtigjarigen oorlog met roem den Lande nuttig zijn geweest. Nimmer
heb ik mij kunnen voorstellen" — lezen wij verder — „dat na
altijd eerlijk en trouw gediend te hebben, gelijk een ieder zal
kunnen getuigen, ik zoodanig zoude worden behandeld en verne-
derd. Ik moest worden het slachtoffer van het voorgevallene en
van alle ongelukkige evenementen, waarvan ik de oorzaak noch-
tans in geeuen deele ben en kan wezen. Was ik een oneerlijk
ambtenaar geweest, had ik de voorstellen mij gedaan om handel
te drijven in koffie en land te huren op naam van Javanen enz.
aangenomen" — die slechte Chevallier had immers de infame
v o o r s t e l l e n daartoe gedaan (bl. 569) — „dan was ik waar-
schijnlijk niet gevallen tot dien ellendigen staat, waarin ik mij
thans bevind en ik zoude mij niet met vrouw en kinderen moeten
behelpen. Op zoovele plaatsen zijn kostbare oorlogen uitgebarsten,
waarvan de kosten nimmer gerecouvreerd kunnen worden, zonder
dat de Gouverneurs of Residenten dier plaatsen zijn geschorst,
veel minder uit den dienst ontslagen." — Vervolgens deelt Smissaert
op zijne gebrekkige wijze mede, wat gedurende den opstand eigenlijk
is voorgevallen (DP 403), en dat hij bij het publiek gezien was,
zelfs bij de Chineezen, zooals ik reeds mededeelde (DP 388 noot 1).
En toen Jogja van de buitenwereld was afgesneden, waardoor meii
gebrek aan levensmiddelen kreeg, had hij zich als Resident weder
verdienstelijk gemaakt, verhaalde hij, door 11336^ pond rijst,
door hem „ten duurste" voor zich zelven ingekocht, ter beschik-
king van de militairen te stellen (L 358). Dat halve pondje is
teekenend. Eindelijk tot de zaak komende, verzocht hij den Com-
missaris-Generaal hem „in den dienst van Z. M. onzen beminden
Koning te employeereu, kunnende Uwe Excellentie mij zenden,
werwaarts Uwe Excellentie zal goedvinden", niets anders verlan-
gende: „dan mijne dagen te kunnen wijden ten nutte van mijn
vaderland en van mijnen vorst, gevende ik Uwe Excellentie de
verzekering, dat in welke betrekking ook Uwe Excellentie mij zal
verkiezen te stellen, ik mijne plichten met ijver en eerlijkheid

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access



OVER DLPANEGARA'S OPSTAND ENZ. ' 5 7 5

zal betrachten, ten einde Zijne Majesteit en Uwe Excellentie ge-
noegen te geven. Mijn langjarig verblijf op dit eiland heeft mij in de
gelegenheid gesteld zaken en personen te leeren kennen, vleiende,
ik mij dus Uwe Excellentie van eenigen dienst -te kunnen wezen."

Dat deze brief niets uitwerkte, behoeft wel geeue verzekering.
Blijkens het sub 20 DP 292 vermeld rapport van 6 Juli 1827
was integendeel Du Bus van oordeel het nauwelijks te gelooven is,
dat een ambtenaar met een zoo gewichtige betrekking bekleed,
haar met zooveel onachtzaamheid en zorgeloosheid vervuld heeft
als Smissaert. „Trouwens", betoogt hij verder (men verg. ook DP 367),
„aller deskundigen gevoel en denkwijze vereenigen zich ten deze
en bevestigen maar al te zeer de stelling, dat indien de heer
Smissaert deszelfs plicht en het gewicht van zijne betrekking
gekend had, Dipanegara wellicht of eene mindere aanleiding, of
althans eene minder geschikte gelegenheid zoude gehad hebbeu oiu
de uitvoering van zijn ontwerp zoo gelukkig te bewerkstelligen. Maar
de heer Smissaert was op verre na de man niet, die den nadee-
lingen invloed van een Rijksbestierder konde tegengaan, of de
verkeerde en onberedeneerde handelingen van een ondergeschikten
ambtenaar konde voorkomen; en indien hij slechts daarnaar ge-
tracht en zich zoodanig gedragen had, dat het Gouvernement aan
de klachten en reclames van den Resident had moeten gehoor
geven, dan nog zoude men iets ter verdediging van dien ambte-
naar inbrengen, en ten minste begrijpen kunnen, dat zijne hande-
lingen steeds geheel beantwoord hebben en overeenstemden met de
nederige maar prijzenswaardige wijze, waarop hij vóór de aanvaar-
ding zijner function zijne bezwaren daartegen had ingebracht
en op grond zijner ongeschiktheid tot de waarneming derzelve ver-
zocht had van de hem opgelegde verplichting te worden ontslagen
(verg. DP 379-380). Maar het is niet ten onrechte dat door den Eleer
Van Pabst aan den Resident eeue veelvuldige afwezendheid van
de hoofdplaats en een blind en onbepaald vertrouwen in de daden
en handelingen van den Assistent-Resident en van den Rijksbe-
stierder wordt ten laste gelegd. Wanneer men immers vindt aan-
geteekend, dat de Rijksbestierder en de Kapitein der Chineezeu
alleen den vrijen toegang tot den Resident hadden; dat aan de
Voogden , beide vorstelijke personen, dit voorrecht niet werd
toegestaan; dat de voogden den Resident alleen door tussehenkomst
van den Rijksbestierder konden naderen; dat de Rijksbestierder
geheel naar willekeur posten begaf of verkocht; dat het bekomen
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van de gelden van den Sultan steeds aan groote nioeielijklieden
onderhevig was; dat de schatten van den Sultan door het Gouver-
nement zijn aangesproken om daaruit de schadeloosstellingen bij
de vernietiging der landverhuringen aan de huurders te voldoen;
dat de voogden nimmer door den Resident over de belangen van
den Kratou werden aangesproken of gehoord; dat ook hierin de
Rijksbestierder steeds werd geraadpleegd (verg. DP 362); dat de
Rijksbestierder, met de grootmoeder van den Sultan, de beide andere
voogden steeds tegenwerkte; wanneer men nu aanneemt dat althans
een gedeelte van alle deze grieven voor gegrond kan worden ge-
houden , dan mag en moet het voorzeker niemand meer verwon-
deren , dat een Javasche Prins, die reeds zoo vele reden tol
ontevredenheid gevonden had, eindelijk een besluit genomen heeft,
waarvan de uitvoering voorzeker twijfelachtig zijn koude, maar
hetwelk in zichzelve het rechtmatig kenmerk droeg van geleden
hoon, ondergane vernederingen en gekwetst eergevoel."

VII.

De houding van het Solosche hof bleef goed, maar de grenzen
van den Ampel werden opnieuw door den Serangschen pangcran
bedreigd. De Koek, die na de Selarongsche expeditie zich bepaald
had tot het inwinnen van nadere berichten omtrent den algemeenen
stand van zaken, gaf last den oproerling aan te vallen, met liet
gevolg, dat diens dalem werd verbrand (L 393) en men voorloopig
van dien kant niets meer te vreezen had. Te Semarang werd de
rust niet verstoord, maar in het regentschap Radjakwessie der
residentie Reinbang deden de muitelingen een inval, waarvoor zij
eehter met een aanzienlijk verlies moesten boeten, terwijl ook bij
Langong eene hevige ontmoeting ten nadeele der muitelingeu afliep.
Bij dit alles bleveu de Gouvernementsregenten of andere aanzienlijke
lnlandsche hoofden, die in onmiddellijke betrekking tot het Gouver-
nement stonden, ons trouw. Allen, sommigen zelfs met geestdrift,
steunden de pogingen der Regeering. Met opoffering van de gemakke-
lijke levenswijze, waaraan zij in hunne dalems gewoon waren, door-
stonden zij weken en maanden achtereen met de residenten en mili-
taire commandanten de vermoeienissen en gevaren van den oorlog;
en zoo al in de residentie Kedoe eene menigte hoofden voor de
gewelddadigheden der muitelingeu moesten bukken, werden toch
in deze nog sedert weinige jaren door het Europeesch gezag be-
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stuurd wordende schoone landstreek de trefl'endste bewijzen van
trouw in de regenten van Magelaug en Menoreh gegeven, die
ten slotte hun leven in den strijd tegen de muitelingen lieten
(L 470).

De Koek wilde intusschen geene nieuwe aanvallende beweging
tegen Dipanegara gelasten, alvorens hij meer zekere berichten
omtrent zijn verblijf had. Juist evenwel geld missende, waarmede
soortgelijke inliohtingen, van wier juistheid veel afhing, verkregen
konden worden , moest hij soms werkeloos het grootste geduld uit-
oefenen , en vond hij zich daardoor tevens belemmerd in het nemen
van al die maatregelen, welke konden strekken om invloed op de
hoofden en bevolking uit te oefenen. Hij achtte het nochtans
dringend noodig den geest der bevolking beter te leeren kennen,
en zond uit dien hoofde eene troepenmacht onder Generaal Van
Geen naar de kanten van Selarong om vervolgeus eene vertooning
over de Progo te maken, welke beweging, naar De Koek zich
vleide, in verband met colonnes, die om de West positie hadden
genomen, een voordeelig resultaat kon hebben. Hij gelastte dat alle
middelen van zachtheid en overreding moesten aangewend worden
om de misleide bevolking weder tot rust te brengen, waarom ook
de troepenmacht hare levensmiddelen van Jogja moest medenenion:
„voorschriften en maatregelen" — merkt hij op (RK) — „welke
ik niet alleen bij deze gelegenheid, maar steeds met ernst eens en
vooral aan alle militaire bevelhebbers en civile ambtenaren, onder
wiens leiding troepen marcheerden, gegeven en voorgeschreven
heb." — De wegen naar Selarong vond men weder hersteld; maar
niets duidde aan, dat de bevolking ons in deze streken toe-
gedaan was. De muitelingen betwistten bovendien den tocht
over de Progo en na een vijfdaagscheu marsch, waarop eenige
onbeduidende schermutselingen plaats vonden, keerde men weder
naar Jogja terug: 1—11 October (L-430 vv). Onderweg liet Van
Geen een goeden post achter en ook elders verrezen bentiugs. De
Koek had veel meer willen doen, doch de middelen ontbraken.

Eene menigte expeditiën en kleinere krijgsoperatiën werden van de
hoofdplaats uit in den loop der maand October ondernomen naar
het steeds onzeker ojjgegeven en gedurig veranderend verblijf
der hoofdrebellen. De tochten getuigden bij herhaling van de
dapperheid, de standvastigheid en de volharding onzer troepen om
de onbeschrijfelijke vermoeienissen en ontberingen met gelatenheid
te doorstaan; eveuzoo blonk de moedige ondersteuning der ainbte-
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naren uit; maar men verkreeg geen resultaat, daar elke vertooning
onzer macht slechts de verspreiding van den vijand ten gevolge had,
zij het ook deze met aanzienlijk verlies zijnerzijds, zonder dat het groote
doel: herstel van de algeraeene rust, bereikt werd. Bovendien waren
wij verplicht enkele onzer posten weder te ontruimen , omdat de
middelen gemist werden, er ons te handhaven en dan vielen de
muitelingen op de aftrekkende troepen met groote stoutheid aan.
Dipaucgara doorzag wel onze zwakheid en besloot uit dien hoofde
eene poging te doen om de sedert eenigen tijd tot rust terug-
gekeerde bevolking in de onmiddellijke nabijheid van «Jogja weder
tot oproer te brengen. Het was ook zijn voornemen het feest van
Mohammeds geboortedag met buitengewoon groote luister te vieren ,
wijl het bleek dat wij niet meer te velde konden trekken. Reeds
had hij zich de geschenken doen aanbieden, welke de geestelijken
van de vorstelijke begraafplaats Imogiri op Mohammeds geboortefeest
gewoon waren den Sultan te brengen, en zou hij na de feestviering
tegen Jogja optrekken.

De Koek was van oordeel, dat in ieder geval deze feestvieriug
moest verstoord worden, daar Dipanegara, die men ook al tot
Sultan had uitgeroepen (L 438 vv.), anders bij de schamele en zoo
licht te verblinden gemeente, grooteren aanhang zou verkrijgen.
Alle beschikbare macht, ter sterkte slechts van 600 man geregelde
troepen, met eenig geschut en piekeuiers, marcheerde tegen het
einde der maand October naar de desa Dagen, alwaar, volgens inge-
komen bericht, Dipanegara zich ophield (L 443 vv.). Onderweg ont-
moette De Koek, die zelf de troepen aanvoerde, eenigen tegenstand,
doch de muitelingen werden spoedig tot wijken gebracht. Bij de
desa Dagen wachtten dezen, met hunne geestelijken aan het hoofd,
onze troepen af. De muitelingeu verdedigden zich tegen onze ver-
woede aanvallen koelbloedig met lansen en geweren, totdat ons
infauterievuur en herhaalde cavalerie-charges ze tot wijken bracht.
Dipanegara zou bij dit gevecht tegenwoordig geweest en ter nauwer-
nood onzen huzaren ontkomen zijn. De marsch werd voortgezet tot
aan de Progo, die den volgenden dag in het gezicht des vijands
door de onzen werd overgezwommen. Eene desa, die lang tot
schuilplaats van Mangkoeboemi met de vrouwen en kinderen der
opstandelingen had gediend (zie DP 349), werd aan de vlammen
prijsgegeven, maar te vergeefs werd er naar Dipanegara gezocht,
die tijdig had weten te ontvluchten. De door onbeschrijfelijke ver-
moeienissen afgematte troepen keerden den derden dag naar Jogja
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terug. Eenige dagen daarna liet De Koek den Generaal Van Geen,
die inmiddels, na eene korte afwezigheid, van Batavia was teruggekeerd,
opnieuw eene expeditie doen, die het gewone resultaat had, nl. dat
de muitelingen spoedig uiteen weken (L 455 vv.).

De Koek wilde nu trachten van den indruk, dien de laatste
krijgsgebeurtenissen op den vijand gemaakt moesten hebben , gebruik
te maken om de bevolking tot rust te brengen. Het Inlandsen
bestuur te Jogja, dat geheel verlamd was en waarvan uien tot
dusver hoegenaamd geene diensten had kunnen vorderen, werd in
zoover hervormd, dat Dipanegara en Mangkoeboemi van hunne
waardigheid als voogden bij proclamatie dd. 14 November ver-
vallen verklaard en door twee andere aanzienlijke Prinsen ver-
vangen werden (L 453). Dezen zouden nu hunne medewerking
moeten verleenen tot herstel der orde en geen oogeublik kon
daartoe gunstiger worden geacht; doch ook nu ontbrak het voor-
naamste hulpmiddel: ruimte van geld; men zie tevens L 302 noot 1.
Men moest zich dus vergenoegen met te doen, wat mogelijk bleek,
hetgeen echter op verre na niet was, hetgeen De Koek wenschte
te verrichten en door den staat der zaken dringend geboden werd.
Iets beslissends kon niet ondernomen worden; de zaken gaande
te houden was alles. Niettemin achtte De Koek door beloften en
door overreding reeds veel verworven te hebben, vooral in de
meer onmiddellijke nabijheid der hoofdplaatsen; hij meende de
grondslagen te hebben gelegd tot een spoedigen gelukkigen keer
der zaken in het algemeen, waartoe slechts de middelen moesten
worden afgewacht om tot het eindresultaat te komen . . . . In dien
stand van zaken verliet hij dd. 7 December 1825 Jogja en kwam
den 15" d. a. v. te Buitenzorg aan, om den 1" Januari 1826 te
Batavia, krachtens 's Kouings bevelen, de Landvoogdij over te nemen
uit handen van Baron Van der Capellen. Het bevel der troepen
werd den Generaal Van Geen opgedragen, terwijl voor het bestuur
der burgerlijke zaken de wn'' resident Van Sevenhoven eene instructie
van De Koek ontving. A.1 de residenten werden door den vertrekken-
den generaal ten sterkste aanbevolen om eenstemmig en met onder-
ling overleg der militaire commandanten krachtdadig samen te
werken. Het tijdstip kwam hem nu ook gunstig voor om aan de
onlusten in de Madioen een einde te maken. De onderworpen
regenten hadden reeds veel gedaan en hunne pogingen werden nu
zóó doelmatig door troepen en hulptroepen ondersteund, dat de
Oosthoek door den val van Kertadirdja tot rust terugkeerde. Hoe
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hoopvol zich de staat van zaken aan T)e Koek vertoonde, blijkt
uit deze slotwoorden van zijn rapport aan Du Bus (RK) :

Prinsen, regenten en andere hoofden, zoowel als de eenvoudige
Inlanders hebben veel geleden, door brand, roof en plundering. Om
den goeden geest in de eersten aan te wakkeren, en de anderen in de
gelegenheid te stellen hunne velden te beploegen, zal het Gouvernement
geldelijken onderstand moeten verleenen, en buitendien als een der
eerste vereischten met nauwgezetheid, de door contracten toegekende
gelden aan den Keizer en andere vorsten moeten doen uitkeeren.
Veel Inlandsch volk zal nog gedurende eenigen tijd gewapend moeten
blijven, om gezamenlijk met onze troepen met het aankomend goed
weder, Dipanegara zoo nauw in te sluiten, dat aan geen ontkoming
meer te denken zal zijn. Ik acht alsdan zijne bemachtiging voor zeker
en met dezelve de zaken spoedig hersteld.

Intusschen had Dipanegara van het vertrek van Generaal De
Koek gebruik gemaakt — teekent Van der Capellen in zijn dag-
boek op 24 November 1825 aan (C 381) — om bij circulaire te
verkondigen, dat hij dien Generaal v e r d r e v e n had; dat een
ieder hem moest houden voor „eenen roover uit een vreemd
werelddeel" en zijne bevelen niet moest gehoorzamen. De Prins
beloofde vergiffenis aan degenen, die hem waren afgevallen, mits
dadelijk tot hem terugkeerende, terwijl hij al degenen, die de
Nederlanders dienden, met zijne wraak bedreigde.

VIII.

De Gouv.-Gen. Van der Capellen trad niet uit vrijen wil af;
immers het Opperbestuur, ontevreden over onderscheidene regee-
ingsdaden, over zijn verzet tegen de Handelmaatschappij, over zijne
financieel beheer, over zijne maatregelen tegen de Landverhuur in de
Vorstenlanden , die bovendien zoo niet rechtstreeks dan toch middellijk
tot de onlusten aanleiding schijnen gegeven te hebben, had uit-
drukkelijk gelast dat hij met het einde van 1825 zijne waardig-
heid moest nederleggen. De Troonrede van dat jaar had bovendien
openlijk 's Konings ongenoegen over Van der Capellens beleid uit-
gesproken (DP 406). Ziehier hoe de Gouverneur-Generaal zelf van
den Koninklijken last tot heengaan gewag maakt in de afscheids-
rede, waarbij hij het bestuur aan den Luitenant-Gouverneur-Generaal
overgaf:

Zonder nieuwe en geheel onverwachte gebeurtenissen, die voor een
oogenblik de zoo lang genoten rust op dit gezegend eiland zijn komen
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storen, zoude ik zonder schroom en zonder bedenking in dit najaar
de lang gewenschte terugreis hebben ondernomen en het bestuur hebben
overgegeven. Nu echter een oproerige Javaansche vorst op het ailer-
on verwachtst aan zijn eigen hof en aan het gouvernement ontrouw
geworden, in het hart van Java eenen opstand verwekt heeft, welke
de gestadige aandacht der regeering vordert en krachtige maatregelen
vereischt, heb ik mij zelven op nieuw moeten afvragen wat mijn plicht,
de eenige drijfveer mijner handelingen, van mij vorderde, en of ik in
mijn geweten en voor het oog van Nederland en Nederlandsch-Indië
verantwoord zal zijn, mij in dit oogenblik aan het bestuur te onttrekken
en Java te verlaten; of ik wel handel, na zoo vele goede dagen ge-
noten te hebben, in oogenblikken van bezorgdheid mij van hier te
verwijderen en het bestuur van zaken aan andere handen over te
geven. De weg, dien ik te volgen heb, is mij echter aangewezen, en
ik zal dien met gerustheid volgen. De Koning heeft mijn langer ver-
blijf in Indië goedgekeurd, maar Z. M. beveelt mij stellig, met den
afloop van het jaar 1825, de terugreis aan te nemen, ten einde hoogst
denzelven omtrent velerlei zaken inlichtingen te geven. Dit stellig
bevel heeft nog meer kracht sedert de bekend gewordene benoeming
van eenen hoogen ambtenaar, welke op last van Z. M. staat hier te
komen; maar ik volg dat bevel voornamelijk met gerustheid, omdat
ik, met vertrouwen op eene goede uitkomst, het bestuur overgeef aan
eenen man, die waardig is het te voeren, aan eenen man, die sedert
eene reeks van jaren, onder mijn oog, in verschillende betrekkingen
uitstekende diensten bewezen heeft, en nooit in gebreke gebleven is
hetgeen plicht, dienstij ver, gehechtheid aan Koning en vaderland van
hem konden doen verwachten. Ware dit anders, waarlijk ik zoude
thans Java niet met een gerust gemoed kunnen verlaten, en in ver-
legenheid geraken omtrent de keus mijner plichten. ')

Van der Capellen en Du Bus hebben elkander uog op de reede van
Batavia ontmoet. Nochtans misten de welkomst- eu afscheidsgroet alle
hartelijkheid. Men zou dit tusschen komende en vertrekkende land-
voogden later meer zien gebeuren. Vooral zoo de aftredende reden
heeft te denken dat het Opperbestuur ontevreden is , schijnt hem de
nieuwe grootheid een aankondiger dier ontevredenheid toe; en de
nieuwe Landvoogd heeft te veel gehoord om den indruk te wekken , dat
het hem aangenaam is nog een groet te wisselen. De schoolmeester-
achtige Du Bus was daartoe allerminst de man. Bij zijne komst

') BI. 58—59 der Levensschets van G. A. G. F. Baron Van der Capellen van
Berken wou Je. Utrecht 1849.
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verbeeldde hij zich alles te weten, en na zijne komst alles in zijn
voorganger zóó luide te moeten afkeuren, dat de Minister Elout
er hem over berispte! Baron Van der Capellen nu had weliswaar
reeds dd. 1 Januari 1826 het bestuur aan De Koek overgegeven,
doch eerst dd. 2 Februari d. a. v. verliet hij, vergezeld van zijne
echtgenoote en eenig gevolg, met eene stoomboot Batavia. Intus-
schen was Du Bus dd. 25 Januaii met het oorlogschip de B e l -
lo n a in het gezicht van Java gekomen, na eene reis van vier
maanden en zonder eenig land te hebben aangedaan, zooals
's Konings uitdrukkelijk verlangen was geweest. Stil weder, tegen-
stand en stroom waren oorzaak dat de Bellona eerst den 2"
februari in het gezicht der reede van Batavia kwam. In den
ochtend van dien dag ontmoette men de stoomboot van Van der
Capellen met den koninklijken wimpel in top. Op eenigen afstand
van de Belloua riep men van de stoomboot, dat zich de Gou-
verneur-Generaal aan boord bevond en vroeg men tevens of de
Commissaris-Generaal op de Bellona was. Op het bevestigend ant-
woord werd den commandant van het fregat te kenneii gegeven,
dat de Gouverneur-Generaal Van der Capellen den Commissaris-
Generaal gaarne wilde spreken, waarom een sloep werd gevraagd
ten einde aan boord van het fregat over te komen. In plaats van aan
dit geheel natuurlijk verlangen aanstonds te gemoet te laten komen ,
bedacht Du Bus zich, wijl hij den heer Van der Capellen dan
toch niet meer als Landvoogd kon erkennen en dientengevolge
niet met hem als zoodanig in een gesprek treden, veel min tot
eenige opening van zaken, indien ze gevraagd werd, komen mocht!
Iutusschen werd er, berichtte nader de Commissaris-Generaal bij
missive dd. 16 Februari 1826 N° 1 aan den Minister, v a n de
s t o o m b o o t een k a n o n s c h o t g e l o s t t e n e i n d e Z i j n e r
M a j e s t e i t s f r e g a t t e d o e n bij d r a a i e n ! Het fregat zond
een sloep naar de ongeduldige boot met den referendaris Van
Hogendorp aan boord; deze had in last het ontwijkend antwoord
ie geven, dat indien de b a r o n V a n d e r C a p e l l e n den h e e r
D u B u s met een bezoek wilde vereeren, deze hem met zeer veel
genoegen zou afwachten en bereid gevonden worden om alle die
inlichtingen te geven, waartoe hij bevoegd was en welke hij ver-
onderstellen kon, dat aan Zijn Hoogwelgeboren van eenigen dienst
zou kunnen zijn. De heer Van der Capellen begaf zich daarop,
in he t k o s t u u m van G o u v e r n e u r - G e n e r a a l , naar de Bellorta,
gevolgd door twee adjudanten, den schout-bij-uacht Melvill, den
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Raad van Iudië D'Ozij en zijn secretaris Schneither. Hieruit
bleek dus wel, dat Van der Capellen volstrekt niet van plan was,
groote staatsgeheimen aan den zichzelf voelenden Du Bus te ont-
lokken. Het gesprek bepaalde zich dan ook slechts tot weinige
oogenblikken en liep over zeer onverschillige zaken; alleen deed
de vertrekkende Landvoogd de vraag aan Du Bus, of deze aan hem
eenige mededeeling van 's Koningswege had te geven, waarop
ontkennend kon worden geantwoord. Van der Capellen had dus
spoedig genoeg van de samenkomst. Naar zijne stoomboot weldra
terugkeereude, voerde deze hem ter hoogte van Sumatra's kust,
waar hij op een Engelsch Compaguie-schip overging, dat aldaar op
hem wachtte.

Intusschen bleef het lossen van een kanonschot liefst op een van
Zijner Majesteitsvaartuigen een zonderling geval en was het een
eigenaardig besluit van eene regeering, die in de laatste jaren steeds
met het Opperbestuur in onmin had verkeerd. De Koning deed
dan ook bij missive van den Secretaris van Staat dd. 13 Juli
1826 N° 3 hierover „consideration en advies" aan den Minister
vragen; doch blijkens het ondervolgend antwoord dd. 18 Juli 1826
litt. K en H N° 69 vond de Minister er niets bijzonders in :

Het lossen van een kanonschot door het eene schip op het andere
is eene dagelijksche gebeurtenis; het is niets meer dan een teeken,
dat het schip, hetwelk het schot doet, zeer begeerig is het andere te
spreken. In het onderwerpelijk geval bestond bij den Baron Van der
Capellen de zeer natuurlijke wensch om den heer Du Bus te spreken,
ten einde zich te overtuigen of U. M. dezen laatsten ook met eenige
speciale bevelen voor den oud-Gouverneur-Generaal had voorzien.
Deze wensch werd, na eenig vruchteloos pogen om het fregat op
zijde te komen, door een schot te kennen gegeven; het fregat draaide
toen bij — de ontmoeting had plaats, en hiermede liep de zaak af,
zonder dat, zooveel mij bekend is, eenige omstandigheden daarbij
hebben plaats gehad, welke Uwer Majesteits bijzondere aandacht
zouden verdienen.

IX.

Terwijl de beide Landvoogden aldus in den aanvang van Fe-
bruari 1826 op eene weinig vriendelijke wijze van elkander afscheid
namen, kwamen terzelfder tijd bij het Ministerie in September te

ü* Volgr . II. 38
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voren geschreven Indische depêches, waarin de Gouverneur-Generaal
Van der Cape.llen voor het eerst zijne ernstige bezorgdheid te
kennen geeft over het gemis aan geld en troepen; n ie t dat hij
deze laatsten buitengewoon aanvraagt, doch hij maakt zich onge-
rust over het niet komen der troepen, die overeenkomstig de
gewone eischen reeds afgezonden moesten zijn. Dat de Landvoogd
buitengewone aanvulling vermoedelijk niet noodig achtte, mag
men mede opmaken uit zijne brieven, voor zoover hij daarin den
opstand steeds voorstelt op eeue wijze, die den indruk moest
maken, dat de onlusten toch eigenlijk ook niet veel beteekenden
en er wel spoedig een einde aan zoude komen. Zoo ook in den brief
van 1 September 1825 N° 236 (bl. 557). Ons verlies aan manschappen,
zoowel bij de herhaalde aanvallen der muitelingen op de Kedoe
als op de hoofdplaats Jogja was „letterlijk niet noemenswaardig".
Wel waren de troepen op den weg van Magelang naar Jogja door
„roovers" aangevallen en hadden wij ook een strijd te voeren
gehad te Parakan in de Kedoe, waarbij dooden waren gevallen,
doch behalve deze verliezen waren „de wapenen der muitelingen tot
dusver van geen invloed geweest op onze troepen". Aanvallen dd. 22
en 24 Augustus op Jogja gedaan, waren „compleet" afgeslagen :
een „gelukkig resultaat", dat van den nadeeligsten invloed moest
worden „op den geest der verblinde bevolking, welke aan de
weerspannige Pangerans deszelfs arm leent, en daarentegen den
moed der onzen (moet) aanwakkeren tot op het oogenblik dat
wij, die tot dusver nog slechts verdedigender wijze hebben gea-
geerd, aanvallender wijs zullen gaan manoeuvreeren". — Men maakte
zich gereed tot den op bl. 571 vermelden tocht naar Selarong, waar
Dipanegara en zijn medevoogd zich ophielden : „Mocht het mogelijk
zijn dezelve in te sluiten, dan gewis zoude de gansche gebeurtenis
spoedig geëindigd zijn."—Van de zijde van het Solosche hof niets
anders „dan goede verzekeringen, en geene omstandigheid geeft
aanleiding om den trouw des Keizers te verdenken". — Het deed den
Gouverneur-Generaal leed te moeten gelooven: „dat onbedacht-
zame handelingen en onverstandige bejegeningen van ambtenaren
oorzaak zijn dezer heillooze gebeurtenis, en ten minste dat beter
overleg van den Resident de uitbarsting derzelve had kunnen
voorkomen." Zoodra Generaal De Koek te Jogja was, zou deze
„een opzettelijk onderzoek dienaangaande" instellen. In de overige
residentiëu was volgens de den dag te voren ontvangen berichten
„alles in de weuschelijkste rust". Dit mocht men ook zeggen van
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het Pekalongansche en wel dank den Overste Cleerens, zoomede
den Resident van T e g a l , Van de Poel, welke laatste ten spijt
van den Resident van P e k a l o n g a n , Vos, op de hoofdplaats
Pekalongan werkzaam moest blijven. Tot nadere toelichting van
hetgeen Louw op bl. 333 hieromtrent mededeelt, strekke het
volgende. Reeds uit het op bl. 560 medegedeelde bleek ons, dat
de Gouverneur-Generaal over Vos ontevreden was; die ontevreden-
heid had de Resident niet kunnen wegnemen, zooals o. a. blijkt
uit hetgeen Van der Capellen dd. 4 Januari 1826 in zijn dagboek
aanteekent (C 382): „De Resident Vos te Pekalongan, in mijn oog
ongeschikt voor de betrekking, vooral in de tegenwoordige omstan-
digheden , is ontslagen. De Assistent-Resident van Kendal (Semarang)
Holmberg de Beckfelt is tot resident van Pekalongan benoemd.
Deze ambtenaar heeft zeer vele goede diensten gedurende de
tegenwoordige onlusten bewezen, heeft het vertrouwen van zijnen
regent weten te winnen, en zal, zoo ik vertrouw, zijne residentie
in het belang van de bevolking en van het Gouvernement weten
te besturen." Over dit minder geschikt optreden van Vos had de
Gouverneur-Generaal zich ook als volgt uitgelaten in zijn brief
dd. 1 September aan het Ministerie: „Mijn adjudant, de Luitenant-
Kolonel Cleerens door mij in een zeer hachelijk oogenblik en
terwijl er geene troepen hoegenaamd in de nabijheid waren, op
dat punt gezonden, heeft aldaar zeer doelmatig gehandeld, zoodat
ik den spoedigen goeden keer van zaken op dat gewichtig punt,
alwaar de Resident zonder eenigen klem handelde, grootendeels
aan de verstandige maatregelen van dezen officier toeschrijf, welke
in zijne verrichtingen voortreffelijk ondersteund is door den heer
Van de Poel, resident van Tegal, dien ik gemachtigd had, uit
hoofde zijner bekendheid met deze districten, zich buiten zijne
residentie met den Luitenant-Kolonel Cleerens iu gemeenschap te
stellen, en welke bij die gelegenheid een onvermoeiden ijver heeft
aan den dag gelegd , en door zijn goeden omgang met de inlandsche
hoofden, wezenlijke diensten heeft bewezen en nog voortgaat te
bewijzen." — Doch al deze betrekkelijk geruststellende berichten
werden met de volgende aanmerkingen besloten :

Het zal onnoodig zijn Uwe Excellentie te doen opmerken, hoe
noodlottig deze evenementen zijn voor 's Lands inkomsten. Het gebrek
aan gereed geld, hetwelk ik thans ondervind, is dan ook geene geringe
bekommering, en ik durf niet vooruitzien, wat daarvan het onver-
mijdelijk gevolg moet worden, indien niet eerlang een goed gedeelte
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der uit Europa toegezegde specie hier aangebracht wordt. Hierbij komt
nog dat in langen tijd geene suppletietroepen zijn aangekomen, zoodat
speciaal het uitblijven van de manschappen op de For t idude
ingescheept en der lading van dien bodem de verlegenheid van het
oogenblik niet weinig vermeerdert.

Het Ministerie had de gewoonte de Indische brieven ten spoe-
digste den Koning aan te bieden, met verzoek om terugzending. De
terugzending had plaats door den Secretaris van Staat, namens den
Koning, en in den regel zonder verdere opmerkingen. Doch niet
altijd nam de Vorst met de enkele terugzending genoegen; soms
werden opmerkingen gemaakt of vragen gedaan. Zoo ook hier, blij-
kens missive dd. 5 Februari 1826 N" 128. De Minister had tegelijk
met de depêche van 1 September er ook een aangeboden van 3
September 1825 N° 3 , handelende over de voorgenomen leening
te Calcutta. Omtrent dit onderwerp verzocht de Koning een af-
zonderlijk rapport, terwijl omtrent eerstbedoelde depêche te kennen
werd gegeven, dat ze niet geschikt was om door de Courant te
worden openbaar gemaakt, althans niet in zijn geheel „en opzijn
best zoodanig gedeelte als daaruit voor het publiek van eenig be-
lang kan geoordeeld worden, hetgeen des te geringer wezen zal,
daar het oude tijdingen zijn; kunnende Uwe Excellentie zich in-
tusschen voor gemachtigd houden, om, bijaldien de Bataviasche
Couranten uog eenige onbekende berichten mochten inhouden dezelve
onverwijld en dus in de Staatscourant van overmorgen den 7" te
doen plaatsen."

Juist waren deze depêches afgehandeld, of de Koning ontving
weder Indische brieven, waarin de Gouverneur-Generaal zijne klacht
tegen het Ministerie verscherpte. Het waren brieven van 22 Sep-
tember 1825 N° 258 eu 1 October d. a. v. N° 267. De eerste be-
richtte den terugtocht van den Overste Phitzinger uit Demak en
den aanval aldaar van den Generaal Van Geen (L 387 vv.). Wel
was deze expeditie niet zoo gunstig afgeloopeu: „als de Generaal
gewenscht had , en van zijne welberaamde disposition, indien de-
zelven stiptelijk nagekomen waren, had mogen verwachten"; doch
de muiteliugen hadden de residentiën Kedoe en Pekalongan „schier
geheel verlaten", terwijl de streken bewesten Pekalongan en be-
oosten Semarang „alle bij voortduring in rust" waren. De Assistent-
Resident Van Reede van Oudshoorn te Salatiga en de Solosche
landheer Dezentje waren met eene Inlandsche macht in het gebied
van den regent van Serang gevallen en hadden diens dalem ver-
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brand: „die aldus reeds aanvankelijk gevoelig gestraft wordt voor
zijn euvelmoed, jegens liet Nederlandsen Gouvernement". Men had
daar ook eene correspondentie gevonden, waaruit bleek, dat het
een behoorlijke voorzorg was geweest: „om den Solosehen regent
van Gagatan op te lichten" (L 383). Het was den Landvoogd tevens
aangenaam te berichten, luidde verder de depêche van 1 October:
„dat onze positie sedert voortdurend verbeterd en versterkt is, zoo-
danig dat 'sGouvernements grondgebied weder geheel van muite-
lingen is gezuiverd, en dat eene aanzienlijke macht vereenigd is
op het punt waar zich de hoofdaanleggers van dezen noodlottigen
opstand ophouden". De berichten uit Semarang en Japara waren:
„in allen deele gunstig, en melden dat in de streken van Demak
alles tot rust terugkeert en de bevolking weder in de desa's den
gewonen arbeid aanvangt". Onrustige bewegingen in de Vorsten-
landen, ten zuiden der residentie Rembang waren wel bespeurd,
speciaal ook tengevolge van het opstaan van Jogjasche regenten
in de Madioen, doch den Gouverneur-Generaal scheen ook dit niet
bijzonder erg; hij schreef toch: „Dit gebeurde, hoezeer onaange-
naam , was echter niet onvoorzien, en de residenten van Rerabang
en Grisee waren bereids sedert eenigen tijd daarop voorbereid en
op hunne hoede"; de Landvoogd verwachtte: „dat het van weinig
of geen invloed op de Gouvernementsdistricten aan die zijde zal •
wezen"; en hij hield zich overtuigd: „dat bij het toebrengen van
den gevoeligen slag, met welken de Luitenant-Gouverneur Sola-
rong — de verblijfplaats der hoofdmuitelingeu bij Jogjakarta — -
bedreigt", deze afleiding van weinig beteekenis zou zijn. Nochtans
volgt op deze geruststellende regelen onderstaande uitval:

Ik mag dezen brief niet eindigen, zonder aan Uwe Excellentie
onbewimpeld open te leggen, hoezeer het mij heeft moeten grieven,
eergisteren ter ree van Batavia te zien komen het schip Palembang,
kapitein Heijde (den I" Mei van Texel gezeild), evenals vroeger de
Jonge Adriana en andere schepen, zonder een eenig man tot
versterking van onze legermacht, aan welker gewone sterkte thans bijna
iooo man ontbreken, zonder een eenig stuk van de reeds voor jaren,
en bij herhaling gevraagde artillerie, en andere krijgsbehoeften, of
iets van de reeds zoo lang dringend verzochte en boven alle beschrijving
noodzakelijke ondersteuning in specie mede te brengen. Indien dit
is toe te schrijven aan de voorkeur, welke de Handelmaatschappij
boven andere reederijen moet hebben in het overvoeren van troepen en
goederen voor 'sGouvernements rekening, dan piukt Neerlandsch-Indië
op dit oogenblik reeds dure en bittere vruchten van deze uitzondering
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op den algemeenen regel van vrije en onbevuorrechte mededinging,
en dan valt het niet te ontkennen, dat de belangen dier maatschappij
beter gewaarborgd en behartigd zijn, dan die van Nederlandsch-Indië
en op dit oogenblik speciaal van Java, gewis eene der edelste bezittingen
van 'sKonings Kroon.

De Koning dit lezende, deed de beide brieven den Minister bij
schrijven dd. 7 Februari 1826 N° 133 terugzenden, waarin het
volgende voorkwam:

Het slot der depêche van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indië van den i" October 11. N° 267, waarbij hij zich beklaagt, dat
met de laatst aldaar aangekomene schepen, noch manschappen, noch
gelden waren aangebracht, heeft de aandacht van Zijne Majesteit
bijzonderlijk tot zich getrokken, en Hoogstdezelve acht het, bij de
naderende terugkomst van den baron Van der Capellen in het moeder-
land, belangrijk die klachten volledig toe te lichten. Zijne Majesteit
gelast mij dientengevolge Uwe Excellentie uit te noodigen, zooals ik
de eer heb te doen bij deze, om aan Hoogstdenzelven eene naar
tijdorde ingerichte opgave te doen toekomen van de aanvragen, welke
door den voorn. Gouverneur-Generaal deswege achtervolgens aan Uwer
Excellenties departement zijn gedaan, wat, en wanneer daarop is ge-
antwoord of bericht, met bijvoeging van zoodanige ophelderende
aanmerkingen, als noodig mochten zijn, om de zaak, en het daaraan
gegeven gevolg, met juistheid te doen beoordeelen.

Waarom de Minister bijna drie maanden deed verloopen, alvo-
rens aan deze opdracht te voldoen, kan ik niet zeggen; intusschen
kwamen steeds Indische brieven aan, ter eene zijde eene hoopvolle
toekomst voorspellende en tegelijkertijd klagende over de nalatig-
heid van het Ministerie.

In den aanvang van Maart 1826 werd eene depêche van 17
October 1825 N° 283 ontvangen. Uit de overgelegde couranten
kon de Minister ontwaren: „dat de hoofdrebellen van nabij worden
vervolgd, dat aan hen slechts eene niet zeer uitgebreide streek gronds
is overgelaten voor hunne bewegingen, en dat zij zelven bevreesd
schijnen te zijn, om zich van hunne tegenwoordige standplaats te
verwijderen, hetgeen ons veel hoop geeft, hen te zullen bemach-
tigen." Eenige pangerans hadden zich onderworpen en op nieuw
werd het vroeger loopende gerucht bevestigd, dat de beide hoofd-
rebellen niet meer eensgezind waren, ja zelfs dat Mangkoeboemi
pogingen zou gedaan hebben om zich weder tot het Gouvernement
te wenden. „Zonder te willen beslissen", laat daarop de Landvoogd
volgeu, „of de onderwerping van dezen pangeran thans wel aan-

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access



OVER D I P A N E G A R A ' S OPSTAND ENZ. 5 8 9

nemclijk zoude zijn, laat zich daaruit echter genoegzaam opmaken,
dat de kans der zaken voor de muitelingen niet voordeelig wordt
beschouwd, en dat de hoofdpersonen zelve de hoop van in hunne
dolle poging te zullen slagen, beginnen op te geven." De Gou-
verneur-Generaal moest echter ook mededeelen, dat de opstand
zich nu tevens over Rembang had uitgebreid, waarna hij aldus
besluit:

Ik blijf steeds te vergeefs uitzien naar den aanbreng van suppletie-
troepen uit Nederland, die in de tegenwoordige omstandigheden en
vooral sedert dat zich ziekten onder onze troepen beginnen te vertoonen,
dubbel welkom zouden zijn.

Ongeveer 20 Maart 1826 ontving het Ministerie eene depêche
van 9 November 1825 N° 307. De onlusten hadden zich niet
verder uitgebreid; al de rechtstreeks onder 's Gouvernements ge-
zag staande landen, met uitzondering van de Kedoe, verkeerden
„bij voortduring in rust". De Jogjasche regent van Kertosono
had Soerabaja bedreigd, doch de Resident aldaar was in zijn
gebied gevallen en had de hoofdnegorij met den dalem doen ver-
branden. „Deze regent", schrijft de Landvoogd, „die, indien hij
zich rustig had willen gedragen, ongemoeid had kunnen voort-
leven, bekomt hierdoor eene straf, welke waarschijnlijk voor
andere die zijn voetspoor mochten willen volgen, niet verloren zal
zijn; ook de goedgezinden zullen, vertrouw ik, door zulke maat-
regelen meer en meer overtuigd worden dat bij het aankleven van
de rebelleerende prinsen voor hen niets te winnen en integendeel
alles te verliezen is". En die goedgezinden waren velen; de Land-
voogd weidt hierover uit, en vestigt speciaal de aandacht op de
trouw der Gouvernements regenten, waaronder twee van de Kedoe
op het slagveld gebleven waren. „Ik vermeld dat daarom zoo
bijzonder", zegt hij, ,,omdat naburige dagbladschrijvers de oorzaak
van den tegenwoordigeu opstand in de Javasche binnenlanden
willen vinden in de zwaardere grondlasten, en minder goede be-
handeling , aan welke de bevolking ouder het tegenwoordig be-
stuur, in vergelijking met het laatst afgetredene, zoude onder-
worpen zijn! Eene aantijging, welke alleen voor hen, die te eene-
maal met den staat van zaken op Java onbekend zijn, eenigen
schijn van waarheid kan bekomen, doch waarvan het lasterlijke of
ongerijmde, door het boven aangehaalde te volledig wordt ge-
staafd, dan dat het zich der moeite waardig zoude toouen derzelve
verder te wederleggen. Immers woedt de opstand schier uitsluiteud
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in die streken, waar het Gouveruement geenen grondlast heft en
waar deszelfs ambteuaren geen iuvloed oefenen. De hoofden van
deu opstand wenden dan ook tot hiertoe iu hunne proclamation
geene andere redenen voor dan het belang van den godsdienst
(de gewoonlijke dekmantel van oudsher voor alle opstanden in
Java), en het volk is ten allen tijde gereed om uit geestdrijverij
deszelfs hoofden te volgen. Wat echter bij de oproerige Pangerans
de dadelijke aanleiding tot hun gedrag is, blijft tot op dit oogen-
blik nog verborgen, en de pogingen van den Luitenant-Gouverneur
om dat op de plaats zelve te ontdekken, hebben nog weinig of
geen licht hoegenaamd daaromtrent verspreid. Zoowel het voort-
zetten van dit onderzoek, als het nagaan van het gedrag vau den
gesuspendeerden Resident, is aan den Luiteuaut-Gouverneur bij
voortduring ten ernstigste opgedragen en aanbevolen."

Aldus gaf de Gouverneur-Generaal middellijk te kennen, dat hij
voor zichzelven geenerlei schuld gevoelde; mocht daarentegen Java,
ja gansch Nederlandsch-Indië verloren gaan, dan was het te
wijten, besloot hij, aan een Opperbestuur, dat de Indische regee-
ring ontbloot liet van alles wat noodig moest geacht worden om
het gezag te handhaven. Ziehier toch de woorden :

Het blijft intusschen te bejammeren, dat ik onder zulke nijpende
omstandigheden, vruchteloos uitzie naar eenige versterking van het
leger en naar geldmiddelen. Het is niet meer alleen het herstellen van
ons gezag op den vorigen voet, dat hiervan afhankelijk wordt, het
behoud van Java, en mitsdien dat van gansch Nederlandsch-Indië
begint daarmede in verband te staan, en bij een langer gerekte af-
snijding van die twee hoofdbronnen van ons koloniaal bestuur, zal
wellicht (maar helaas! te laat) aan de natie als eene onvruchtbare
vertroosting slechts ter beoordeeling blijven overgelaten of het verlies
van zulk eene trefiijke bezitting te wijten zoude zijn aan het bestuur
onder hetwelk de moeielijkste omstandigheden zijn geboren, dan wel aan
dat, hetwelk de eenige middelen tot herstel buiten bereik heeft gehouden.

De Koning deed dit schrijven bij missive dd. -J0 Maart 182b'
N° 28 terugzenden, onder mededeeling van het volgende:

Bij de doorlezing dezer stukken is Zijner Majesteits aandacht ge-
vallen op de door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië
wederom herhaalde bezwaren, dat hij verstoken blijft van militaire
versterking en van geldmiddelen; Hoogstdezelve doet Uwe Excellentie
te dier zake herinneren aan mijn schrijven van den 7"" Februari 11.
N° 133, met uitnoodiging om de voldoening van het daarin vermeld
verlangen van Zijne Majesteit te bespoedigen.
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Medio April 1826' werd ontvangen eene Indische depêche van
14 November 1825 N° 313. Door Generaal Van Geen was nog-
maals getracht Dipanegara te vangen. Uit de laatste post had de
Laudvoogd ten aanzien der overige residentiën „slechts de nieuwe
verzekering bekomen, dat alles in dezelve rustig is". In het dis-
trict Grobogau en zelfs te Poerwodadi was „alles rustig" en de
Pangeran van Serang had zich met zijne aanhangers teruggetrokken
„naar zijn eigen land". Opgestane Madioenschc regenten hadden zich
op drie na weder onderworpen: „Alle deze hoofden hebben plegtig
bezworen, dat zij geene andere bevelen zullen erkennen of eer-
biedigen dan die hun van wege den wettigen sultan van Jogja-
karta of het Gouvernement zullen toekomen, en dat zij zich met
geweld zullen verzetten tegen degenen, die hen zouden willen
noodzaken om aan andere bevelen te gehoorzamen." — De hoop werd
uitgedrukt, dat deze „goedgezinden", ondersteund door onze eigen
macht, den Oosthoek van Java geheel tot rust zouden brengen,
waarna de brief weder aldus besluit:

Ik kan bij deze gelegenheid aan Uwe Excellentie het bericht geven,
dat eindelijk gister op deze reê is gekomen het schip Fortitude, met
een detachement van 75 man troepen, het eerste over welks komst
ik mij heb mogen verblijden, sedert de maand Mei jl., toen de
Jonge Anthonij hier is aangekomen.

Ongeveer terzelfder tijd, dus medio April 1826, werd een
Indische brief van 30 November 1825 N° 333 ontvangen, liet
was den Laudvoogd aangenaam te berichten , „dat geene der tijdingen
omtrent den staat van zaken op Java in de afgeloopen 14 dagen inge-
komen van ongunstigeu aard zijn". — De Westmoesson maakte het
den troepen bezwaarlijk in het veld te blijven. Het bentingstelsel was
geopend. Nieuwe voogden waren aangesteld; alles liet zich ten goede
aanzien. Ook had de Resident van Padang vrede met de Padries
gesloten. Generaal De Koek werd te Batavia verwacht om als
Luitenant-Gouverneur de landvoogdij tijdelijk over te nemen.

X.

De laatste brief, dien de Gouverneur-Generaal over de Jogjasche
onlusten schreef, was van 22 December 1825 N° 353 en ook deze
herhaalde de klacht over het gemis aan troepen en geld. „Eene
verontrustende omstandigheid" had zich plotseling opgedaan, daar
ook in Bantam onlusten waren uitgebroken. „Geenszins" stonden
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zij echter met de Jogjasche zaken in verband, zoodat de Landvoogd
gegronde hoop had: „dat deze verstoring slechts eene der vroegere
zoo gewone opschuddingen in het Bantamsche is , en zonder verder
nadeel zal eindigen met de bemachtiging van den hoofdaanvoerder,
waartoe alle middelen zijn in het werk gesteld". De zaken in
Banjoemas stonden eerst „veeg" , doch zij waren ten goede gekeerd :
„van die zijde is thans ook geen vrees meer voor Cheribon eu Tegal";
en te Jogja gingen de zaken „op een meer geregelden voet", sinds
aldaar nieuwe voogden waren aangesteld. De brief besluit dan aldus;

Jn het algemeen geloof ik te mogen zeggen dat de opstand zich
niet verspreidt, en dat de bevolking, die door hare hoofden het
slachtoffer in dezen is, moede wordt van het luisteren naar bevelen,
waaruit voor haar zelve niets dan gevaar en ongerief geboren wordt.
Om dezelve echter geheel te dempen, zal het vertoonen van meerdere
macht, en het beschikken over ruimere geldmiddelen, dan nu voorhanden
zijn, noodzakelijk wezen. Deze laatste behoefte is zóó dringend, dat
ik mij dienaangaande gedragen moet aan hetgeen ik in mijn brief van
den 9"" November heb gezegd (bl. 590), en daar met eiken dag het kwaad
verergert, blijve het aan Uwe Excellentie overgelaten te beoordeelen,
wat het gevolg moet worden van een langer uitblijven der met de
B e 11 o n a, reeds sedert lang toegezegde hulp, en wat te voorzien is,
indien aan dien bodem eenige fataliteit overkomt.

Dit schrijven werd eerst in Mei 1826 door den Minister ont-
vangen ; doch toen had hij reeds den Koning ten volle over al
die verwijten voorgelicht bij een uitvoerig rapport dd. 26 April
1826 1' H en K N» 87. Nog in 1833, toen de afgetreden Minister
zich genoopt zag den belangstellenden Vorst van raad te dienen
omtrent een werk van C. t e n B r i n k , houdende „Een woord
over het beheer van Indië enz.", herinnerde hij aan de „zeer grove
verwijtingen" door den Gouverueur-Generaal Van der Capellen
tegen het Departement van Koloniën gericht. Het advies van 1833
vindt men op bl. 23 vv. van Elout's „Bijdragen" van 1861. Dat
ik van dit werkje reeds 20 jaar geleden met groote sympathie
kennis nam, bewees mijne „Proeve eener geschiedkundige schets
over het Staatsrekeniugwezen van Nederlandsch-Tndië", in het
Tijdschrift voor Ned.-Iudië, Juni en Juli 1876, bl. 439 vv., doch
ook de van de in die „Bijdragen" vermelde memorie van 1826 dient
men meer te kennen, dan de aldaar op bl. 82—84 aangehaalde
paar zinsneden. Uit dien hoofde laat ik ze in haar geheel volgen.

De Minister brengt in lierinuering, dat de klachten liepen
over gemis aan steun in 1" ge ld , 2° m a n s c h a p p e n , 3° krijgs-
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behoeften, en daar hij elk dezer onderwerpen afzonderlijk wenscht
te behandelen, begint hij met de geldquaestie:

Dat Nederlandsch-Indië eene geldelijke ondersteuning behoefde,
was het allereerst op te maken uit den brief van den Gouverneur-
Generaal van 28 November 1823, welke mij in den beginne van
April 1824, en dus zeer kort, nadat ik het Departement van Koloniën
aanvaard had, door den Heer Robbert Morris werd ter hand gesteld;
deze brief intusschen hield geene dadelijke , noch bepaalde aanvrage in.

De Gouverneur-Generaal gaf te kennen dat er te weinig werkend
kapitaal, en tevens te veel papier in Indië in omloop was. Hij behield
zich voor „om bij een nader en opzettelijk ingericht rapport, aan de
samenstelling van welk stuk toen reeds gewerkt werd, mij meer
omstandig en zoo volledig mogelijk met alle de bijzonderheden van
den financieelen staat bekend te maken."

Hij voegde er bij: „dat het Gouvernement sedert eenigen tijd bereids
den wensch gekoesterd had, om de hierboven aangehaalde omstandig-
heden te verbeteren, doch zonder dat deswege eenig bepaald voor-
nemen had kunnen worden genomen; dat die wensch aan sommige
der voornaamste handelshuizen op Java niet onbekend schijnt te zijn
gebleven, en dat nu de Heer Morris in zijne betrekking als geassocieerde
in het huis van Deans en C°, hieromtrent geheel uit eigen beweging,
en buiten des Gouverneurs-Generaal kennis, eenige ouvertures had
gedaan aan het huis van Cockerill Trail en C°, te Londen, en dat
deze zich genegen hadden getoond, om door middel van Terrier en
C° te Rotterdam, een benoodigd kapitaal van zes millioenen zilver
te foumeeren."

De Gouverneur-Generaal schreef eindelijk: „dat hij gemeend had
het voorstel van den Heer Morris niet geheel van de hand te moeten
wijzen, maar denzelven aan het Departement van Koloniën te moeten
adresseeren teneinde hetzelve in de gelegenheid te stellen, om daarvan
het noodig gebruik te maken, in afwachting dat de nadere voordracht
zou zijn ontvangen, waarbij de s taa t der f inanciën en de
gronden waarop het ver langen van de Indische Regee-
ring en de middelen s teunen, om denze lven op de be-
doelde wijze te ve rbe te ren en te beves t igen, zouden zijn
ontwikkeld en waardoor het Minis te r ie zou zijn in s taat
ges te ld , om met volle kennis van zaken, dezen maat-
regel aan de sanct ie van Uwe Majeste i t te onderwerpen."

Dit schrijven bewijst, dat de Gouverneur-Generaal zelve van begrip
was, dat zonder de ontvangst van de toegezegde inlichtingen omtrent
den waren staat, de gronden en middelen tot verbetering, men hier
de zaken niet beoordeelen kon.

Officieel kon ik dus aan den Gouverneur-Generaal niet schrijven.
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Ik meende echter op eene onderhandsche en vertrouwelijke wijze te
moeten mededeelen den indruk, dien die brief op mij gemaakt had.

Ik schreef dus reeds op 4 April 1824 den brief, waarvan ik de eer
had bij eene andere gelegenheid de kopij aan Uwe Majesteit mede
te deelen en gaf daarbij te kennen: „dat het voorstel van eene zoo
aanzienlijke leening op nog al bezwarende voorwaarden en onder
verband van eene geheele residentie mij voorkwam weinig bijval bij
Uwe Majesteit te zullen vinden; dat, zoo voor Indië eenige buiten-
gewone maatregel mocht noodig zijn, de Handelmaatschappij mogelijk
van nut zou kunnen wezen, en dat ik daarom voorloopig den Heer
Morris had aangemerkt, dat juist de vestiging van zulk eene maat-
schappij in den boezem van ons vaderland nog al invloed op de
beslissing zou kunnen hebben."

Bij eenen naderen vertrouwlijken onderhandschen brief van 19 Mei
1824 gaf ik te kennen „dat mij eene meerdere kennis noodig was,
om Uwer Majesteit op het voorstel van den Heer Morris mijne ge-
dachten mede te deelen, — dat ik voorloopig melden kon, dat de geld-
leening , zooals zij was voorgesteld, niet zou kunnen voortgaan, maar
dat ik niet verzuimen zou om al het mijne toe te brengen en te
doen, wat voor Indië en de Indische Regeering nuttig was."

Ik meende dat dit vertrouwelijk schrijven aan den Gouverneur-
Generaal, niet zou zijn ter zijde gelegd, maar bij gepaste gelegenheid
aan de Indische Regeering medegedeeld ' ) , daar zulk schrijven in den
stand der zaken de officieele brieven, over welker gemis men klaagt,
ruim verving; dit zij in het voorbijgaan aangemerkt.

In dien stand van zaken kon ik even weinig aan Uwe Majesteit
eenig voorstel doen. De financieele omstandigheden waren hier niet be-
kend en ik moest dus het nader toegezegd rapport, hetwelk ik naar
het vroeger schrijven dagelijks ontvangen kon, afwachten.

Het was niet vóór den 7 Augustus 1824, dat bij mij een nadere
brief over dit onderwerp ontvangen werd; deze brief was gedagteekend 10
Februari 1824, — doch aan de bijlagen van dien brief ontbrak het rapport
van den Hoofddirecteur van financiën, waarvan bij denzelven wordt
melding gemaakt — en dit moest dan het te voren beloofde stuk zijn,
hetwelk bijzonderlijk bestemd was, om (naar des Gouverneurs-Generaal
eigen meening) den voorgestelden maatregel met juistheid te beoor-
deelen. En ik mag hier niet voorbij Uwer Majesteit mede te deelen,
dat het bedoelde stuk mij eerst op den 9 M a a r t van d e z e n j a r e
1826 is geworden.

Geen der voormelde brieven gaf eenige aanleiding om met over-
haasting te werk te gaan; immers werd bij dezelven en ook bij den
brief gelijktijdig met eerstgemelde depêche aan Uwe Majesteit zelve

') De Raad van lndiö maakte destijds deel uit van de Regeering.
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geschreven, in zeer duidelijke en stellige woorden en met zeker vuur
verklaard, dat de gevraagd wordende hulp niet was tot dekking van
een deficit, maar tot vermeerdering van het werkend kapitaal. De
brief van 28 November 1823 zegt: „Een voorloopig overzicht der in-
komsten en uitgaven over 1821 en 1822, verzeilende mijne depêche van
gisteren N° 249, zal Uwer Excellentie doen zien, dat in gemelden
staat gedurende twee jaren weinig veranderingen zijn voorgevallen.
D e s n i e t t e g e n s t a a n d e en met de v o l s t e o v e r t u i g i n g van
de t o e n e m e n d e w e l v a a r t d e z e r b e z i t t i n g e n , en van de
SOLIDITEIT (indien ik mij zoo mag uitdrukken) de r I n d i s c h e huis-
h o u d i n g , is reeds sedert eenigen tijd een gebrek aan d i s p o n i b e l e
fondsen ondervonden, hetwelk de financieele operation van het Gou-
vernement steeds heeft belemmerd, en hetwelk thans zoodanig is, dat
daarin door eene krachtdadige wijze moet worden voorzien."

Hier wordt van geen deficit, van geen toenemend gebrek uit te
groote uitgaven gerept — maar slechts van eene belemmering, ont-
staande uit de geringheid der disponibele fondsen. Men vraagt wel
om voorziening — maar slechts in een toon alsof die hulp een middel
van regularisatie — geenszins een redmiddel moest zijn.

Ook de latere brief van 10 Februari 1824 N° 2, secreet, is in
dien zelfden geest geschreven en bevat woordelijk de volgende zinsnede:

„Het algemeen gevoelen komt daarop neder, dat tot herstelling van
een beter evenwicht tusschen het in circulatie zijnde papier en de
klinkende munt, vereischt zal worden de vernietiging van f3.600.000
papier, op de som van f7.600.000, welke zich thans in wandeling be-
vindt, terwijl, afgescheiden daarvan, volgens de aantooning voorkomende
bij de hiernevens gevoegde korte beschouwing van den staat der
financiën enz. de som tot aanvulling van het kapitaal, voor de huis-
houding dezer bezittingen benoodigd, op ongeveer twee millioenen be-
rekend wordt.

„Ten einde hiertoe te kunnen geraken, is geen ander middel te
bezigen dan het doen eener geldleening, welke tot de uitvoering van
het gemaakte ontwerp en volgens de stukken hierbij overgelegd, eene
som van ten minste zes millioenen guldens zoude moeten bedragen.
Door het aangaan van deze schuld wordt in den grond der zaak
eigenlijk niets anders daargesteld, dan hetgeen wenschelijk geweest
ware in 1816, reeds te hebben kunnen zien daarstellen, namelijk
een geleend kapitaal, om de uitgebreide Staatshuishouding mede te
kunnen beheeren, en hetwelk eerst langzaam uit de jaarlijksche over-
winsten moet worden afgelost, en alzoo allengs gebracht tot een eigen,
vrij en onbelast kapitaal van het Gouvernement."

Het is omtrent dit kapitaal dat Uwe Majesteit bij missive van den
Secretaris van Staat dd. 18 October 1824 N° 56, aanmerkte dat de
Oost-Indische Regeering, gedurende een tijdvak van meer dan acht
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jaren in de gelegenheid was geweest om dat werkend kapitaal uit de
opbrengsten aan te schaffen en dat immers de verplichting op hetzelve
Bestuur heeft gerust, om te trachten zulks te bewerkstelligen, door zoo
noodig de uitgaven te beperken tot hetgeen volstrekt noodzakelijk was.

Verder behelst het schrijven uit Indië:
,,Het dienstjaar 1823 voor zooveel hetzelve zich thans laat beoor-

deelen, zal wel is waar geene verbetering, en zelfs waarschijnlijk eerder
eene kleine verachtering van het kapitaal onder uit" 1822 hebben
aangebracht, dan de vooruitzichten voor het dienstjaar 1824 mogen
schoon genoemd worden: eerlang zal ik de eer mogen hebben Uwer
Excellentie voorloopig met de inkomsten en lasten van 1823 bekend
te maken, en tevens de begrooting over dat dienstjaar, welker ver-
zending door het thans behandelde financieele werk is opgehouden
geworden, kortelijk af te handelen; ook de begrooting van 1824, welke
reeds is afgewerkt (en bij de Hooge Regeering gearresteerd), zal dan
spoedig volgen, en Uwe Excellentie doen zien, dat daarbij door de
aanzienlijke verbetering der inkomsten, voornamelijk bestaande in de
amfioenpacht en de landelijke inkomsten, een batig excedent van elf
tonnen schats boven de lasten wordt aangetoond, ongerekend de
tijdens het opmaken van laatstgemelde begrooting nog onbekende
vermeerdering, welke de verpachting der middelen op Padang en op
Riouw heeft mogen ondervinden, en die voor de eerste plaats eene
som van f75.000 en op de andere eene som van f103.500 voor
het loopende jaar heeft opgebracht." ')

Er was zooveel te minder reden om met overhaasting en zonder
rijp overleg in deze te werk te gaan, daar aanhoudend en ook bij
andere gelegenheden de berichten uit Indië omtrent den financieelen
toestand zeer gunstig waren.

Zoo ontving ik op den 12 Augustus 1824 eene andere depêche,
van 10 Februari te voren. Deze diende ten geleide van eene resolutie
van G. G. in Rade tot vermeerdering der traktementen van de subalterne
officieren. Die brief houdt tot aandrang van het gepaste dier vermeer-
dering , ook met betrekking tot den financieelen staat, het volgende in:

„Ik kan Uwer Excelentie niet verbergen dat deze verandering, eene ver-
meerdering van f93.000 's jaars zal veroorzaken, d o c h d a a r e n t e g e n
heef t men in a a n m e r k i n g mogen n e m e n he t v o o r d e e l i g
v o o r u i t z i c h t , h e t w e l k L a n d s i n k o m s t e n voo r h e t v e r v o l g
a a n b i e d e n , en de z e k e r h e i d we lke de TEGENWOORDIGE s t a n d
d e r z e l v e o p l e v e r t , d a t d i t m e e r d e r b e z w a a r v o o r 's L a n d s
s c h a t k i s t d o o r een MEER DAN GEËVENREDIGD ACCRES van i nkom-
s t e n o p g e w o g e n za l w o r d e n . " - )

') Deze woorden zijn ook aangehaald op bl. 122—123 van Elouts „BÜdragen"
van 1801. Men zie ook mijn op bl. 592 vermeld artikel, Juli-aflevering.

-) Ook aangehaald op bl. 123 der vermelde „Bijdragen".
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Alle deze omstandigheden gaven den Heer Wappers Melis reeds in
October 1824 aanleiding om den Gouverneur-Generaal twijfeling in te
boezemen, of wel de gevraagde leening van 6 millioen in Neder-
land Uwer Majesteits goedkeuring zou verwerven.

Zie hier wat hij zegt in een rapport aan den Gouverneur-Generaal
onder die dagteekening:

„De aan het ministerie beloofde financieele staten en rapporten ter
elucidatie van de gevraagde geldleening zijn niet voor het einde van
Maart naar Nederland vertrokken, en kunnen niet voor de maand
Augustus van dit jaar aldaar ontvangen worden."

(Dat het voorname stuk niet eens verzonden was, is hiervoren — bl.
593-594 — reeds aangemerkt.)

„Deze staten en rapporten (zoo vervolgt de heer Wappers Melis)
hebben alleen betrekking tot den staat der financiën tot uit" December
1822, zonder dat daarbij gevoegd is zoodanig apercu van den ver-
anderden staat in de financiën en der benoodigdheden tot uit" Decem-
ber 1824, zooals zulks had behooren te zijn. Niet alleen bestaan er
geen blijken van eene werkelijke verandering ten nadeele in deze
documenten, in tegendeel zal men in Neder land de over-
tuiging verkrijgen naar aan le id ing der s tel l ige ver-
klar ingen in de rappor ten , dat wanneer de Hooge
Regeering de vrije d isposi t ie heeft van alle de midde-
len, die deze bez i t t ingen opleveren (meenende de verkoop
alhier van al de specerijen), de Hooge Regeering alsdan in staat zijn
zal, om alle de uitgaven te bestrijden. Daar die middelen nu
seder t twee j a ren aan de d ispos i t ie van de Hooge
Regeering in Indië gelaten zijn, zoo moet men natuur-
lijker wijze in Neder land veronders te l l en dat de finan-
cieele s taa t aan het Minister ie ingezonden sedert
deszelfs datum ook niet verergerd is, te meer daar de
begrooting voor dit jaar te gelijkertijd verzonden een
surplus van meer dan elf ton aantoont."

Na de ontvangst der brieven in Augustus en tot aan de komst van
.den Heer Wappers Melis zijn geene officieele aanvragen om geld bij
mijn Departement ontvangen, veel minder eenige klachten over den
slechten financieelen toestand ingekomen.

Alleen heeft de Luitenant-Gouverneur De Koek, onder dag-
teekening van 2 Maart 1824, mij onder de hand geschreven dat de
kas op Java niet zeer voorzien was, en hij drong toen aan op over-
making van fondsen. Dit geschiedde kort na het vertrek van den
Gouverneur-Generaal naar de Molukko's, waardoor men veronder-
stellen kon, dat de kas eene belangrijke uitgaaf had ondergaan, daar
bij die gelegenheid ongetwijfeld gelden zullen zijn medegenomen. In
den loop der maand Augustus 1824 kwam mij deze missive ter hand.
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Hoezeer nu verstoken van de kennis, wier mededeeling beloofd
was, meende ik echter na de ontvangst der laatste, zoo officieele als
vertrouwelijke, brieven de zaak tot een bepaald onderwerp van onder-
zoek en overweging te moeten maken; hiervan is aan Uwe Majesteit
de uitslag kenbaar gemaakt bij mijn rapport van 14 October 1824
N° 48/388, bij hetwelk is voorgesteld om eene som van acht mil-
lioenen te negotieeren door bemiddeling van de Nederlandsche Handel-
maatschappij. Uwe Majesteit zal zich herinneren, dat de bezorging dezer
specie toen in verband is gebracht met den afstand der koffie uit de
Preanger Regentschappen; terwijl na de ontvangst van Hoogstdeszelfs
voorloopige beslissing dd. 18 October 1824 N° 56 op mijn laatstge-
meld voorstel, onverwijld met de Handelmaatschappij omtrent het
sluiten eener overeenkomst ten deze een overleg is aangegaan; zijnde
toen daarvan dadelijk officielijk aan de Indische Regeering kennis ge-
geven bij geheimen brief van 21 October 1824 N° 28.

Deze brief is onverwijld in duplo verzonden naar de toen gereed
liggende schepen J o n g e An thon i j en A p o l l o , doch deze bodems
zijn met een aantal andere vaartuigen, door aanhoudende tegenwin-
den, niet eerder dan in den loop der maand Januari 1825 naar
Indië vertrokken.

De verdere loop tot aan de geheele uitvoering van den maatregel
toe, is aan Uwe Majesteit uit mijne achtervolgende rapporten bekend.

Intusschen is het zonderling dat ook na de terugkomst van den
Gouverneur-Generaal uit de Molukko's door hem aanzienlijke remises
naar hier zijn gedaan, bepaaldelijk bij brief van 1 December 1824:
zestigduizend ponden sterling, op een tijd dat de wissel zéér on-
voordeelig was, zoodat hij daardoor het kapitaal hetwelk hij had,
verminderde. Dit verwonderde mij zóó zeer, dat ik dadelijk over
Engeland het verkeerde daarvan schreef; en daarna bij het mede-
deelen van de afkeuring der leening met Palmer, tot het trekken van
een millioen op hier, autorisatie gaf. Het is zoo: de Gouverneur-
Generaal had van mijnen voorganger en van mij bij de aanvaarding van
het Ministerie dringende brieven ontvangen tot overmaking van gelden;
maar deze waren geschreven in de onkunde van den naderhand
bekend geworden slechten toestand der Indische financiën; die be-
narde stand was ten minste den Gouverneur-Generaal bij zijne
terugkomst uit de Molukko's bekend geworden, en het heeft dus eene
zonderlinge houding van daar naar hier aanzienlijke remises over te
maken, en tegelijk te klagen dat van hier geene gelden naar derwaarts
gezonden wierden. — Maar verder: Toen de Indische Regeering in 1824
tot het nemen van financieele maatregelen in Indië meende te moeten
overgaan, wierd op de van hier gevraagde hulp in geenen deele ge-
rekend; — en dit scheen ook, naar de wijze van zien der Indische
Regeering minder noodig, daar de financieele operatie, waartoe toen
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werd besloten, het geheele financiewezen op een geregelden voet
zoude biengen. Bij de aan Palmer en C° gegeven instructiën werden
hen dan ook voor 15 millioenen sicca-ropijen, dat is, voor het
geheele beloop van het toen geraamde deficit, obligation in blanco
toegezonden; tot dat beloop hadden die obligatiën nooit moeten gegeven
worden, wanneer men op onderstand uit Nederland had gerekend.

Indien de maatregel, waarvoor met Palmer en C° was gecontrac-
teerd, de goedkeuring van Uwe Majesteit had verworven, indien dus
gebeurd was hetgeen de Indische Regeering verlangde, dan zou geen
geld hoegenaamd van hier behoeven gezonden te zijn geworden.
Door niets te zenden zoude alzoo gehandeld zijn geworden naar
de wenschen der Indische Regeering en echter maakt dezelve dit
juist tot een voorwerp van klachten en zulks in een oogenblik toen
zij in het genot had moeten zijn van de uit Bengalen verwachte
hulp. Men beschouwde het beter dat uit Nederland maar niets werd
gezonden, want voor de van daar gevraagde zes millioen, veron-
derstelde men, zouden de Indische bezittingen waarschijnlijk verhypo-
thekeerd zijn, en indien dan het overige gedeelte der geldelijke be-
hoefte bij vreemden moest worden opgenomen, waartoe het voornemen
bestond, rees de bedenking of een vreemd huis wel genegen zoude
zijn 9 a. 10 millioenen te leenen op eene securiteit, die reeds voor
eene eerste som verbonden was.

In waarheid het blijft mij onverklaarbaar hoe de Gouverneur-Generaal
reeds bij zijne depêche van 1 October 1825 (bl. 587) klagen kan, dat uit
Nederland geene specie wordt aangebracht. Immers was hij toen reeds
bekend met het contract met de Handelmaatschappij op den 8<=" Maart
1825 aangegaan tot bezorging van acht millioenen. Dit contract be-
paalt onder anderen dat de gelden in zoodanige termijnen en op
zoodanige tijden zullen worden verstrekt als t e l k e n s d r i e maanden
te vo ren aan de Maatschappij zullen worden kennelijk gemaakt,
zoodanig echter dat de geheele som moet geleverd en ontvangen zijn
voor ultimo December 1826.

Bij depêche van 12 September 11. n° 5 geheim (aan Uwe Majesteit
medegedeeld bij mijn rapport van 7 Februari 1826 n° 11 geheim)
erkent de Gouverneur-Generaal de ontvangst van die overeenkomst,
en hij maakt bij die gelegenheid, naar luid van de zoo even aange-
haalde bepaling, eene calculative berekening van de tijden en sommen,
waarop en voor welke de gelden uit de voorsz. verbintenis voort-
vloeiende, successivelijk door mij waarschijnlijk aangevraagd, naar
Indië gezonden en aldaar ontvangen zouden kunnen worden. Te dien
aanzien zegt de Gouverneur-Generaal bij die depêche: „Men heeft
verondersteld dat de aanvragen door Uwe Excellentie zullen geschieden,
van 3 tot 3 maanden, te beginnen met medio Maart 11. en zooveel
mogelijk in gelijke sommen, zoodanig echter dat de sluitpost wel de

6« Volgr. 11. 39
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aanzienlijkste zoude kunnen zijn, ten gevolge waarvan de stortingen
waarschijnlijk in de volgende orde zouden plaats grijpen, als:

medio Juni 1825 f 1.100.000.—
» Sept. » - 1.100.000.—
» Dec. » - 1.100.000.—
» Maart 1826 - 1.100.000.—
» Juni » - 1.100.000.—
» Sept. » - 1.100.000.—
» Dec. » - 1.400.000.—

te zamen. . . . f 8.000.000.—

en dat voorts dadelijk, door Uwe Excellentie naar Indië zal zijn
gezonden het bedrag der termijnen, vervallen onder medio Juni, en
medio September 1825, te zamen uitmakende f 2.200.000.— welke
gelden, gesteld dat de afzending respectivelijk op den laatsten van
die maanden plaatst gevonden hebben, alhier zullen kunnen worden
ontvangen, als: f 1.100.000 in de maand November aanstaande, en
f 1.100.000 in de maand Februari 1826 enz."

De Gouverneur-Generaal zelve dus besluit uit die berekening, dat
hij geene fondsen vroeger dan in de maand November 1825 te
wachten had en echter heeft het hem op 1 October bevreemd, dat
met de bereids eenige dagen vroeger aldaar aangekomen schepen
(op 8 April en 1 Mei 1825 uit Nederland gezeild) geene gelden waren
aangebracht.

Het is duidelijk dat de spijt over het mislukken der Britsch-Indische
leening en de daaruit ontstane teleurstelling hier zullen gewerkt hebben.

De som waarop gerekend was in November in Indië te ontvangen,
is, wel is waar, niet op dat tijdstip aldaar aangekomen, doch de
Regeering heeft zich deswege dubbel schadeloos gesteld, daar zij bij
anticipatie over de verwachte gelden heeft gedisponeerd bij wissels
en wel ten bedrage van f 3.800.000.—

Hierbij moeten in berekening komen dat Uwe Majesteit
na de kennisneming van den benarden staat der In-
dische financiën, gewild heeft dat de opeisching der
gelden van de Handelmaatschappij in eens zoude ge-
daan, en dadelijk met de twee oorlogsvaartuigen
B e l l o n a en T r i t o n verzonden worden, zoodat, in
Januari en Februari of Maart dezes jaars in Indië
ontvangen zal zijn de van hier gezonden f 8.OOO.000.—

en dus in 't geheel verstrekt zijn f 11.800.000.—

De ontvangst van deze kapitale som in eens zal wel opwegen tegen
de vertraging van twee of drie maanden.

En hiermede van dit punt afstappende, zal ik overgaan tot de be-
schouwing van h e t t w e e d e , namelijk:
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De k l a c h t e n ove r h e t n i e t a a n k o m e n in I n d i ë van
m i l i t a i r e n .

Bij brief van 12 December 1821 ') is door den Gouverneur-Generaal
van Nederlandsch-Indië verzocht, om voortaan zoo lang daartoe
geene andere voorstellen zouden worden gedaan, 1000 man suppletie-
troepen jaarlijks naar Java te zenden. Dientengevolge zijn in de jaren
1823 en 1824 dat getal naar Indië overgevoerd, zooals aan Uwe
Majesteit is kennelijk gemaakt bij mijn rapport van 18 Maart 1825,
n° 27/206. Sedert dien tijd zijn er geene off ic iee l e aanvragen om
uitzending van troepen of eene vermeerdering van het bepaalde getal
hier ontvangen. Zelfs niet gedurende de nadere ongelukkige omstan-
digheden te Palembang, Borneo en vooral Macasser.

Alleenlijk heeft de Luitenant-Gouvemeur De Koek in eenen onder-
handschen brief van 25 October 1824 (den 11" Maart 1825 bij mij
ontvangen) mij te kennen gegeven dat toen de uitzending van 1500
man werd vereischt.

Hoezeer nu dit geene officieele aanvrage was, heb ik echter daaruit
dadelijk aanleiding genomen om tot zulk eene uitzending Uwer Majes-
teits autorisatie te bekomen, zooals blijkt uit mijne onmiddellijk daarop
gevolgde voordracht van 18 Maart 1825 N° 27/200. Uwe Majesteit
heeft dientengevolge dadelijk en wel bij besluit van 21 Maart 1825
N° 141 het Departement van Oorlog gemachtigd om tot de aanwer-
ving van 1500 man met den meesten spoed en ijver te doen werken,
en de detachementen ter beschikking te stellen van het Departement
van Koloniën bij elke scheepsgelegenheid.

Toen dit besluit te mijner kennis kwam, heb ik onverwijld de Neder-
landsche Handelmaatschappij bij brief van 25 Maart 1825 gevraagd,
of zij gelegenheid had een aantal militairen naar Java te vervoeren,
en om opgave van het getal schepen, den waarschijnlijken tijd van
derzelver vertrek, en het getal manschappen dat daarmede zoude
kunnen worden overgebracht.

De Handelmaatschappij antwoordde daarop den 29 Maart 1825,
dat zij gelegenheid zoude verschaffen om al de militairen en goederen,
die het Ministerie in den loop van dit jaar naar Oost-Indië zoude
willen verzenden, derwaarts over te voeren, dewijl tusschen dien tijd
(29 Maart) en de maand Mei naar alle waarschijnlijkheid vier a vijf
schepen geëxpedieerd zouden worden, die waarschijnlijk tusschen Mei
en October door een gelijk getal en tusschen October en uit" December
1825 door nog andere schepen zouden gevolgd worden.

Dit antwoord geene genoegzaam bepaalde aanduiding der schepen
bevattende, waarnaar de samenstelling der detachementen en wat

') Deze zinsnede is ook aangehaald op bl. 83 der vermelde „Bijdragen". Kr
staat daar echter „Bij brief van '_'l December 1821". •

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access



602 BRIEVEN VAN DEN GOUV.-GEN. VAN DER CAPELLEN

daarmede verder in verband staat, konde worden geregeld, verzocht
ik de Maatschappij bij missive van 7 April 1825 N° 36 mij meer juist
de vaartuigen aan te wijzen, ten einde die te doen inspecteeren en
daarna de detachementen voor dezelve te bestemmen, aangezien binnen
weinige dagen bereids over 200 man konde worden beschikt en het
voorts bijna geen twijfel leed of van toen tot uit" Mei zouden 4 a 5
detachementen ieder van 75 tot 100 man tot den overvoer naar Java
gereed zijn. Dit laatste schreef ik ten gevolge van een onderhandsch
bericht bij mijn Departement ontvangen. Doch het is later gebleken
dat te dien aanzien eene misrekening zoude hebben ontstaan, indien
de Maatschappij werkelijk 4 of 5 schepen voor die detachementen
had aangeboden, want op 1 Juni 1825 waren er slechts 139 man
disponibel.

Het gevolg dezer aanschrijving was, dat de Maatschappij mij bij
missive van 14 April daaraanvolgende v o o r l o o p i g m e d e d e e l d e ,
dat het schip de C o r n e l i a H e n r i k a , door haar naar Batavia be-
vracht was, en een gedeelte van de voorsz. 200 zoude kunnen over-
voeren en bij mijn schrijven van daags daaraan gaf ik reeds voor-
loopig de toezegging van troepen voor dat vaartuig. Dit schrijven werd
gevolgd van een later van 2 Mei, mij meldende dat dit gem. vaartuig
volkomen geschikt was bevonden om 160 manschappen over te brengen,
en de Maatschappij verzocht toen bepaalde goedkeuring op dit aanbod.

Intusschen was ik nog een antwoord van de Maatschappij wachtende,
nopens eene veranderde voorwaarde in het overbrengen van personen
naar Java, waarom de bepaalde aanneming van de C o r n e l i a H e n -
r ika moest worden uitgesteld, zoodat ik bij brief van 4 Mei 1825
N° i^ op afdoening van dit punt bij dezelve aandrong, haar tevens
informeerende, clat bedoelde bodem inmiddels werd geïnspecteerd,
terwijl ik bij die zelfde gelegenheid op nieuw en met nadruk aandrong
om de mij gedane algemeene opgave van scheepsgelegenheden te doen
vervangen door eene stellige aanduiding van een of meer naar Indië
bestemde bodems en van derzelver vermoedelijk vertrek, onder bijvoe-
ging dat de verzendingen van militairen door dit Ministerie te doen
s p o e d vorderden en het alzoo belangrijk was dat de bepaling der
algemeene voorwaarden en van eenige scheepsgelegenheden weldra tot
stand kwamen.

Omtrent de zooeven bedoelde nieuwe voorwaarden is eenige dagen
daarna overeengekomen en de C o r n e l i a H e n r i k a werd alzoo den
6" Mei aangenomen.

Bij brieven 9 en 17 Mei 1825 berichtte de Maatschappij dat zij over
de bevrachting van verschillende bodems in onderhandeling was, doch
alvorens eenige bevrachting te sluiten, gaarne wenschte te ontvangen
eene globale opgave, welke detachementen en op welke tijden,
binnen de eerste maanden naar Java moesten worden overgevoerd.
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Dit gaf aanleiding tot eene nadere briefwisseling met het Departe-
ment van Oorlog, en naar mate van het getal disponible manschappen
bij het algemeen depot te Harderwijk en de voorhanden zijnde
scheepsgelegenhcden zijn de verzendingen der troepen naar Indië met de
schepen daartoe door de Maatschappij aangeboden, gevolgd, gelijk aan
Uwe Majesteit kan blijken uit den hierbij gevoegden Staat (bl. 606—607),
aantoonende het getal troepen, zoowel voor de suppletie van het Indische
leger voor 1825 en 1826 tot nu toe naar Java verzonden, als het
totaal manschappen sedert 1° Januarij 1825 tot heden vertrokken of
scheepsbestcmming aangewezen; terwijl ik hierbij aanmerk dat het dis-
ponibel getal manschappen bij het algemeen depot te Harderwijk op
1 Januari van dit jaar beliep 19 man.

Intusschen het is waar (en de Kommissaris-Generaal van Oorlog
heeft dit ook te recht opgemerkt), dat de schepen niet altijd gereed
zijn om ter bestemder tijd de militairen aan boord te nemen. Beide
de schepen F o r t i t u d o en C o r n e l i a H e n r i k a hebben aan den
grond gezeten, en daardoor is het tijdstip voor de afvaart en dus ook
voor het aan boord nemen der troepen eerstelijk bepaald geweest,
grootelijks vertraagd geworden en wellicht is nog wel met opzicht
tot andere bodems uit soortgelijke of andere oorzaken, die vooruit
niet te berekenen zijn, het oogenblik waarop de militairen moesten
inschepen, eenigen tijd verschoven. Tegenwinden beletten dikwijls het
zeilen, zooals met een groot aantal schepen gebleken is, die reeds
in October 1824 zeilree lagen, doch niet voor het begin van 1825
naar hunne bestemming hebben kunnen vertrekken. Doch wie erkent
niet, dat deze zwarigheden in ver de meeste gevallen onoverkomelijk
zijn en steeds zullen blijven.

Uwe Majesteit veroorloove mij nu, dat ik nog kortelijk toelichte het
derde en laatste punt.

Over het n i e t o n t v a n g e n van de g e v r a a g d e o o r l o g s b e -
hoe f t en .

In het laatst des jaars 1823 werd bij het Ministerie van Koloniën
eene aanvrage om artillerie-benoodigdheden ter waarde van ruim
f 200/m uit Indië ontvangen, om in 1824 en 1825 te worden uitge-
zonden, daar de uitzending in een en hetzelfde jaar wat te drukkend
voor de financiën zijn zoude.

Gelijk ik daartoe bij mijne voordracht van 5 November 1824 N°
32/426 de autorisatie van Uwe Majesteit verzocht, is ook op het
einde van dat jaar de helft dezer aanvrage of voor eene som van
ruim f 100.000 in gereedheid gebracht en geladen in het schip For-
t i tudo. Het ongeluk aan dezen bodem overkomen, is Uwer Majesteit
bekend en daaraan is toe te schrijven dat de bedoelde voorwerpen
ruim 6 maanden later te Batavia zijn aangebracht dan anders zou
hebben plaats gehad. In de maand December 1824 waren, de bedoelde
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objecten reeds in de F o r t i t u d o geladen en hadden dus in April
1825 te Batavia kunnen zijn, terwijl, volgens dezer dagen ontvangen
berichten, het genoemde vaartuig eerst omstreeks half November jl.
in Indië is aangekomen.

Men berekende, en mijns inziens terecht, dat door de eerste be-
zending vooreerst in de behoefte op Java was voorzien, en bij den
hoogst ongunstigen staat der financiën, nader bekend geworden, is
het overige gedeelte, dat verzocht was om in 1825 af te zenden, voor
eerst teruggehouden, om eerstdaags te vertrekken.

De Indische eischen kunnen ook niet altoos tot maatstaf dienen
van de wezenlijke behoefte. Volgens den eisch onlangs voor 1825 en
1826 van Java ontvangen, blijkt dat men op vroegere eischen afgaande
van vele objecten te groote bezendingen heeft gedaan. Dit is bijzon-
derlijk ook met de oorlogsbehoeften gebleken uit het schrijven van
den Gouverneur-Generaal van 15 Februari 1822, bij hetwelk een
vroeger ingediende eisch van 26 Februari 1821 verminderd is, na
het opmaken van eene nadere, en meer nauwkeurige berekening; terwijl
reeds vroeger uit een brief van de Indische Regeering van 8 September
1820 N° 73 blijkt, dat toen niet minder dan 350.000 ponden bus-
kruit te veel zijn aangevraagd; intusschen was, vóór dat men daarvan
hier kennis droeg, die hoeveelheid ook reeds werkelijk verzonden.

Ziedaar de redenen, waarom men bij de beoordeeling der uit Indië
gedaan wordende eischen, vooral in den daarna bekend geworden
staat der financiën, met eenig overleg meende te moeten te werk gaan.

Na den zooeven gemelden eisch van 1823 zijn geen verdere eischen
ingekomen, zoodat men zulk een gebrek als nu wordt opgegeven, niet
wel vermoeden kon; en indien men aan verschillende onderhandsche
berichten, die niet geheel verwerpelijk zijn, eenig geloof mag slaan
,,heeft er tot aan de aankomst van het schip de F o r t i t u d o de
dienst niet een oogenblik stil gestaan, en hoezeer de verstrekkingen
aan de troepen van Soerakarta, de Sumanappers, Madureezen en aan
de onderscheiden residenten, een bijna ongeloofelijk getal van wapenen
en ammunitie gekost hebben, zoo was er bij de komst van dat schip
nog een voorraad (troepen, schutterijen en alles gewapend hieronder
gerekend) van omstreeks twee d u i z e n d g e w e r e n te Soerabaja,
Seinarang en in de magazijnen van Oorlog voorhanden. Het buskruit be-
droeg ruim 330.000 pond voor artillerie en voor infanterie. De overzeesche
bezittingen waren rijkelijk voorzien, terwijl buitendien de buskruitmolen
'sjaarlijks plus minus 80.000 pond aanmaken konde en de zwavel en
salpeter tegen voordeelige prijzen gekocht wierden".

Uit de samentrekking van een en ander blijkt dan, dat dezerzijds
gerustelijk aan wie ook de beslissing kan overgelaten worden van de
vraag door den Gouverneur-Generaal voorop gesteld of het verlies van
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zulk eene treffelijke bezitting te wijten zou zijn aan het bestuur onder
hetwelk de moeilijkste omstandigheden zijn geboren dan wel aan dat
hetwelk naar des Gouverneurs-Generaal meening de eenige middelen
tot herstel buiten bereik zou gehouden hebben.

Gelukkig de bestuurders, die met zooveel recht als een Elout,
de gevolgen hunner handelingen, waardoor op het wel en wee
des vaderlands invloed uitgeoefend werd, tegenover tijdgenoot en
nageslacht kunnen aanvaarden inet de waardige opvatting:

d a t g e m a k k e l i j k aan wie ook de b e s l i s s i n g o v e r
h e t g e e n zij v e r r i c h t t e n , k a n o v e r g e l a t e n w o r d e n .

V G r a v e n h a g e Juli 1896.
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STAAT der sedert 14 April 1825 tot 14 April 1826 door
Marine on Koloniën aangeboden schepen tot het overvoeren
van derzelver vertrek en vermoedelijke aankomst in Indië.

NAME N

DEK

SCHEPEN.

Wanneer
aangeboden.

Wanneer

troepen

toegezegd.

Tydstip ter [
inscheping door j

de Handel- ;
maatschappij op-̂

gegeven. ,

Dagteekcning
der werkelijke

inscheping
of monstcring

aan boord.

Cornelia Henrika . . 14 April 1825

Diana
Middelburg. . . .
ArimiB Marinus . .
Rubens
Onderneming . . .
Zeeuw
Magellaan . . . .
Rotterdams Welvaren
Ida Aleida . . . .
Alexander . . . .
Zeemeeuw . . . .
Cornelis Houtman .
Neerlands Koning .

Abel Tasman . . .

1825

15 Juni
16 „
2 Juli

22 „
30 Aug.
10 Nov.
10 „
24 „
28 „
30 „ „
10 Dec. „
3 Febr. 1826
Q

Auguste 23 Maart
Industrie
Jonge Adriana
Java Paket . .
Oroma.ze. . .
Mathilde . .
Jonge Elisabeth

23 „
28 „
29 „
3 April
3 „

13 „

15 April 1825
voorloopig en
6 Mei 1825J
bepaaldelijk.

26 Juni „
26 „ „
21 Juli „
11 Aug. „
9 Sept. ,,

22 Nov. „
13 Febr. 1826
29 Nov. 1825

6 Dec.
6 „ ,

1< ,, ,
2] Febr. 1826

id.

14 id.

25 Maart
25 „
29 „
30 „
12 April
12 „
21 „

30 Aug. 1825 31 Aug. 1825

29 „
20 Juli „
31 Aug. „

I Oct. „
21 .,
8 Febr. 1826

20 April „
30 Dec. 1825

1 April 1826
3 Jan. „

17 April

8 Maart

15 April
IS „ «
17 „ ,
15 „

26
14
29
1
20
15
19
19
28
24
7
20
10

Juli
Aug.
Oct.

it

Jan.
April
Dec.

j)

*)

1»

)j 1

») i

1826,

1825
Maart 1826
Dec.
Jan.
April

1825
1826

23 Febr.

9 April
9 „

10 „
11 „

Totaal manschappen sedert 1° April 1835 tot 25 April 1826 vertrokken of
bepaalde scheepsbestemming aangewezen

Hierbij gevoegd de volgende schepen als:
Johanna Elisabeth
Apollo
Concordia
Jonge Anthonij

• Wilhelmina
Rotterdams Welvaren . . . •
Fortitudo

Dan blijkt dat het getal sedert 1° Januari 1825 tot 25 April 1826
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de Nerleiiandsche Handel-Maatscliappij aan het Ministerie van
van suppletie-(roepen naar Java, met aanduiding des tijdstips

Vertrek

naar zee.

Getal

manschappen.

Vermoedelijke

tijd van aankomst

in Indic.

4 J JViW £ i? AT7 TV C £ jV.

2 Sept. 1825

12 „
21 Juli
8 Sept.
8 Dec,

13 Nov.
10 Maart 18-261
22 April „
2 Jan. „

20 April „
7 Jan. „

10 Febr. „

17 April ,,

10 Maart „

10 April
20 „
20 „

150

75
120
100
80

100
80
75
75

120
100
100
260
150

50

125
75

100
100
60
80

75

Jan. 1826

i Nov.
Jan.
April
Maart
Juli
Aug.
Mei
Aug.
Mei
Juni

1825
1826

) t

»)

»ï

7)

J)

J»

) !

1)

Aug.

Juli

Aug.

2250

Do reden waarom dit schip niet eerder
dan bijna 5 maanden na de aangifte is
uitgezeild, is daarin gelegen dat hetzelve
in het Xoord-Hollandsche kanaal aan den
grond heelt gezeten.

De toezegging der troepen was afhan-
kelijk gemaakt van de te doene reparation
aan dat vaartuig waarmede ecnige maan-
den zijn verloopen.

De militairen zullen waarschijnlijk reeds
aan boord zijn, doch is daarvan bij het
Ministerie nog geen bericht ontvangen.
Het schip ligt ter reedc van Tcxel.

Niet door de H. M. maar door een par-
ticuliere rcedcrij uitgerust.

Hier geldt dezelfde aanmerking als ten
aanzien van het schip C'or«<7*s //nn/inim.

\ Liggen ter reede van Vlissingcn; de dag
/ ter inscheping is nog niet opgegeven.

Ligt ter reedc van Hellevoetsluis, zynde
nog niet bepaald wanneer de troepen aan
boord zullen gaan.

bedraagt:

100
75

100
100
100
75
75

2875

Hoezeer al deze manschappen bestemd waren voor de
Indische suppletie van den jare 1824, en reeds in de maand
October van dat jaar zeilree lagen, zoo zijn de zes eerste
vaartuigen uithoofde van aanhoudende tegenwinden
eerst in den loop der maand Januari 1825 uitgepeild,
terwijl de Fortitudo in Februari daaraanvolgende ver-
trokken , daarna in Engeland ter reparatie heeft moeten
vertoeven tot het laatst der maand Juli 1825.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:51:38AM
via free access


