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INLEIDING

met opgave van bronnen en van de verkortingen,
die tot verwijzing dienen.

De overneming van de Molukken uit handen der Engelschen,
ten gevolge van het Londensch koloniaal tractaat van 1814, en de
opstand van Matulesie staan in zulk een dadelijk verband tot
elkander, dat de geschiedschrijver ertoe komt ze als eeu geheel te
behandelen. Het karakter van den gang der zaken verandert nochtans
met dien opstand, waardoor in de uitgebreide stof natuurlijke
scheidslijnen worden getrokken; vandaar de door het titelblad aan-
gegeven splitsing.

Twee redenen zijn er geweest, die mij tot dit inoeitevol geschied-
verhaal hebben gebracht.

Wanneer men niet volstrekt een vreemdeling in de Indische
historie van het tijdvak is, weten wij, dat de heeren Engelhard en
Van Middelkoop, belast met de overneming der Molukken, als
doodvijanden zijn gescheiden, doordien gedurende hun commissie de
grootste onaangenaamheden onder elkander ontstonden. Vermoedelijk
had dit niet zulk een algemeeue bekendheid erlangd, zou het in
ieder geval historisch van geen of weinig belang zijn geweest,
wanneer de eilanden in vrede waren achtergelaten ; maar de opstand
heeft aan die persoonlijke oneenigheid relief gegeven. Het valt niet
te bewijzen, dat de loop der zaken een andere zou geweest zijn,
indien Commissarissen vriendschappelijk hadden samengewerkt; in
zoover echter staat de uitgebroken wanverhouding wel degelijk met
den opstand in verband, dat de bijzonderheden ervan aan den dag
doen treden, hoezeer deze commissarissen prullen van menschen zijn
geweest en alzoo daar niet op hun plaats. Die bijzonderheden nu,
bij mijn weten volstrekt onbekend, verdienen zeer zeker medegedeeld
te worden. Alzoo de eene aanleiding tot deze studie; de andere is
gelegen iu het wenschelijke van eeu geregeld verhaal over de onlusten.

De wijze, waarop de rebellen zijn bestreden en ten onder gebracht,
is namelijk wel het onderwerp van publication geweest; maar een
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340 HET HERSTEL VAN HET NEDEELANDSCH GEZAG

geordend geschiedverhaal treft men nergens aan. Fragmenten, episodes,
dikwerf met onjuistheden, zonder behoorlijke dagteekeniugen, en
slechts enkele officieele rapporten bestaan, dat is alles. Hier valt op
historisch gebied nog iets goed te maken, ook ter waardeering van
de mannen, die er hun leven en huu gezondheid aan ten offer
brachten. Men zal dan ook beter kunnen zien, wat aan de juistheid
der uiteenzetting door gebrek aan de bronnen ontbreekt en alzoo
daarin aanleiding kunnen vinden door nasporing in de archieven te
Buitenzorg en te Batavia helderder voorstellingen te geven.

Wil de lezing van die gebeurtenissen een blijvenden indruk
maken, wil men met genoegen er kennis van nemen, dan is het
een onmisbaar vereischte, dat wij de op te noemen plaatsen met de
kaart vóór ons kunnen volgen ; anders worden ons de namen slechts
klanken, zonder beteekenis, waarvan alleen in herinnering blijft het
harde van de uitspraak, wèl onderscheiden van de zoetvloeiender
en gemakkelijker te onthouden benamingen van Javasche streken.

Meer dan een schetskaart was overigens voor het beoogde doel
niet noodig. Mijn vriend, de heer J. Habbema, had de welwillend-
heid die voor mij samen te stellen.

De opstand bepaalde zich tot Ambon, de Oeliasers eu Ceram ; van
dit laatste eiland vooral, nochtans geenszins uitsluitend, het weste-
lijk gedeelte; wat Ambon betreft, werd alleen Hitoe door de onlusten
bezocht. Bij het nagaan der terreinen waren mij van dienst:

1°. Een zeer geschikt scketskaartje in liet nader aan te wijzen Gids-artikel
Boeien ;

2". Wat Ceram betreft, de overzichtskaart in het op te geven werk

3». Wat de Oeliasers aangaat, een uitstekende kaart in het nog te ver-
melden werk Fa» -HoèaeK;

4°. Wat Ambon aangaat, de kaart van dat eiland in het te vermelden
werk il/ai-ti» ^905); en

5°. Een goede overzichtskaart van SioAaya, gevoegd bij „Eenige aantee-
keningen over de Ambonsche eilanden" door F. S. A. de Clercq in
het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap van 1876.

Onze kaart vindt de lezer reeds gevoegd bij dit eerste gedeelte.
Wel zou er daar geen behoefte aan bestaan hebben, indien slechts
de overneming der eilanden uit handen der Eugelschen behandeld
werd, maar met het oog op het vervolg is reeds het eerste deel
getreden in tal van bijzonderheden over de eilanden en de ingezetenen ,
waardoor de dadelijke bijvoeging van nut voorkwam.
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Mijn gebruik van niet gepubliceerde stukken vordert de volgende

toelichtingen :
1°. Tot de oorlogsschepen, die aan de gebeurtenissen van dit lijd-

vak deelnamen, behooreu o. a. de Pr/«« />«&«£, de Jfan'aiZe^er*-
J«#e» en de /fzY/Wmwa. Hiervan bevinden zich de journalen in
het archief van het departement van Marine. Zij zijn als regel ge-
schreven in erbarmelijk Hollandsch en vol van geradbraakte namen,
alsof de stellers het erop toelegden La Brosse's oordeel te bevestigen —
n'en déplaise Loti! — //les Marins écriveut mal, mais avec assez
de candeur" ' . Dit vermindert nochtans niet het belangrijke van de
korte, droge, van dag tot dag gehouden aanteekeningeu, vooral ook
ten aanzien dezer geschiedenis, waarvoor de opgaven van dagtee-
kening in hooge mate te wenschen overlaten; de scheepsjournalen
kunnen tot verificatie dienen; menigmaal ligt ook in hun wijze van
zeggen iets aantrekkelijks. Tevens maakte ik gebruik van het in
vermeld archief mede aanwezig zijnde belangrijk //Verbaal gehouden
door den Schout bij Nacht Wolterbeek als kommaudaut van Z* M'
Eskader in de Oost-Iudiën 1817-1821". Voor de welwillendheid,
waarmede deze gewichtige bijdragen ter beschikking werden gesteld,
mijn besten dank. Van de /Ws, mede dikwerf in deze studie te
noemen, is ook een scheepsjournaal bij het departement voorhanden,
maar het loopt slechts tot de komst uit Nederland te Batavia,
daar het schip toen bij de Koloniale Marine geplaatst werd. De
journalen blijken echter niet altijd met den dag te zijn ingeschreven ;
ook vermoed ik, dat ondergeschikten óf zelfstandig met de bijschrijving
werden belast, of ouder dictaat de aanteekeningen stelden. Men zie
overigens betrekkelijk deze journalen het alphabetisch register in het
nog te noemen werk Ta-t^atu. — In verband met dit onderwerp
moet ik bovendien de aandacht vestigen op hetgeen vermeldt bl. 10 vau
het verslag over 1887 vau het Rijksarchief: daar leest men, dat er
verkregen werden eenige door den vice-admiraal Boelen gehouden
scheepsjournalen w.o. die «van het fregat üfaria S^^«r*èer^e« naar
Oost-Indië, 1815-1819 tijdens den opstand in de Molukken" en
//van het schip ZteJp/mm naar Oost-Indië, 1820-1824". Het laatste —
een koopvaardijschip — teekeu ik slechts aan voor memorie, het
valt buiten het hier te behandelen tijdvak, maar het eerste •— door
mij te vermelden als yo«r«aa/-7i — is uit den aard der zaak een

i In het hierna te noemen werk Ver iftieM, bl. XVI van het Voorbericht
aangehaald. ••
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goede aanvulling en controle op het officieele scheepsjournaal van
de Jl/ana -#<ŷ e?\»J«-<7«M; het werd overigens niet beter of breeder
gesteld dan de officieele stukken van dien aard. Boelen was tijdens
de Moluksche gebeurtenissen luitenant t/z. 2 ' klasse. — Van niet
gering belang is bovendien voor mij geweest een stuk, dat in het
journaal-B gebonden ligt, nl. een //Extract uit het journaal van
den Luitenant t/z. H. P. N. 't Hooft aan boord van den Admiraal
Evertsen", loopende van 16 Mei tot 24 Juni 1817.

2°. Op bl. 29 van den //Staat der aanwinsten van het Rijksarchief
te 's-Gravenhage in 1.900" — een ander Rijksarchief heb ik bij verwij-
zingen niet op het oog — vindt men ouder N° XXII : Stukken uit
den boedel van Jhr. E. E. M. van Alphen, waaronder van Nicolaus
Engelhard, door dezen nagelaten aan Jhr. D. E. van Alphen. Ik zal
de hieruit door mij gebruikte papieren, zij het ook dat ik ze niet alle
nader aanhaal, opgeven, eensdeels omdat ik ze soms met een korte
aanwijzing een en andermaal vermeld, anderdeels omdat ze hier en
daar eeuige ophelderingen vorderen. Mijn ongunstig oordeel over
deze //verwarde rommelzoo", gelijk een schrijver ze qualificeerde in
een werk, dat Ie Batavia verscheen, toen mijn hieronder te noemen
i%e^arrf-artikel in Holland werd gepubliceerd ' , sprak ik reeds uit
in die verhandeling. Dat stuk ontleende aau het archief de N°\ 266
en 277, zijnde een brief van Engelhard d.d. 20 Mei 1811 aan
Jaussens en een brief van hem aau C.C. G.G. bij hun aankomst
in 1816 2.

De bijgevoegde nommers zijn die van het vermelde Archief-
verslag :

N°. 811. Minuut-//Punten van . Elucidatie omtrent de Neder-
landsche bezittingen in de Groote Oost", ougeteekeud en onge-
dagteekend. Het is een advies voor C. C. G.G. over de organisatie
der Molukken.

N". 312. Ouder dit nommer komt hetzelfde stuk N°. 311 voor,
dat echter wordt gevolgd door tal van andere papieren, als:

een naamlijst van de Moluksche ambtenaren, die er zich in 1810 bevonden
en tijdens de samenstelling der lijst nog in leven waren;

oen nota over do samenstelling der garnizoenen in de Molukken volgens
de memorie van menage van 1753;

een nota, houdende de organisatie aldaar, door Daendels bepaald;

' Zie het te noemen werk PWanja», dl. I , bl. 83.
' Overbodig te herinneren, dat met de letters C. C. G. G. bedoeld worden

Commissarissen-Generaal.
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IN DE MOLUKKEN IN 1817. 343

tal van stukken over de personeelo en materieele organisatie, gelijk
Engelhard die voorstelde;

een brief aan Engelhard, gedagteekend Japara, 29 November 1816, van
resident J. A. Doornik;

„Pointen van regulatie ter retablisseering van de Groote Oost".

Op het einde een stuk zonder hoofd, dat handelt over Daendels'

voornemen om het etablissement Ternate op te breken. De bundel

besluit met een handschrift, waarvan het slot ontbreekt.

N°. 314. //Copie-instructiën van Commissarissen-Generaal tot over-

name en regeling van het bestuur der Molukken, 31 Januari

1817—8 Februari 1817". In dezeu bundel treft men echter niet aan

de instructie, die C. C. G. G. vaststelden voor de Moluksche com-

missie. Zij ligt iu

N°. 315. «Ingekomen en minuut-uitgaande stukkeu van den eersten

commissaris ter overname der Molukken, Nicolaus Engelhard,

31 Januari 1817—15 October 1818, 139 stukken" ' .

De volgende brieven vau Engelhard vindt men er ouder:

gedagteekend Amboina, 12 Juni 1817, aan C. C. G. G.; deze missive is
eigenhandig geschreven en geteekend door Engelhard;

van denzelfden datum door Engelhard gericht aan zijn „broeder", ver-
moedelijk zwager Senn van Basel, te Batavia; van dit stuk twee exemplaren,
beiden getoekend door Engelhard, waarvan een geschreven, meen ik, eigen-
handig , de andere stellig door een ander; aan oerstbedoelde ontbreekt vel 7;
met karakteristieke slordigheid luiden beide stukken niet volkomen gelijk-
luidend;

gedateerd Amboina 9 Juni 1817, gericht aan H. Tilenius Kruijthoff, gou-
verneur van Makasser: een copie met buitengewone slordigheid overgeschreven
en zonder paraaf of onderteekening;

gedagteekend Amboina 3 Juni 1817, aan J. Siborg te Batavia, oud-G. G.
van Indië; ik meen eigenhandig geschreven, maar het stuk is niet onderteekend;

gedagteekend Amboina 4 Juni 1817, aan G. G. Van der Capellen: zonder
eenig onderschrift;

gedagteekend Amboina 29 Mei 1817 aan Com. Gen. Buijskcs te Batavia;
niet eigenhandig, doch met do hand van E. aangevuld; ongewaarmorkt;

gedagteekend Amboina 28 Mei 1817, aan W. J. Cranssen, lid van het
afgetreden Britsch Gouvernement; niet eigenhandig en ongewaarmerkt;

aan zijn „broeder'', Amboina Mei 1815, dus zonder verdere dagteekening,
maar uit de laatste bladzijde blijkt, dat de dagteekening 20 Mei zal geweest
zijn; het slordig geschreven en min of meer verbeterde stuk heeft overigens
geen onderschrift;

aan G. G. Van der Capellen, Amboina Mei 1817, dus ook zonder verdere

i Men kan de instructie voor de Commissie, maar niet voor den Gouverneur,
ook vinden in de bundels brieven van C. C. G. G. aan Koloniën in „Koloniën
na 1813", bundel Januari-ultimo 1817: brief d.d. 8 Februari 1817, N'. 50.
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dagteekening, doch uit den inhoud is op te maken, dat dit geschreven is
vóór dat de opstand te Amboina bekend werd, dus vóór 16 Mei; onge-
waarmerkt, maar hier en daar met Engelhard's hand aangevuld;

aan Com. Gen. Elout, gedagteekend 28 Mei 1817; overigens als voren;
aan Mr. Bousquet, secretaris van den Baad van Finantiën te Batavia,

wiens zoon als adelborst diende op de ter rcede van Amboina zijnde JVassa»;
de brief is gedagteekend Amboina 26 Mei 1817, zonder waarmerking, hier
en daar verbeterd door Engelhard;

aan Siberg, d.d. 2 Mei 1817, gedeeltelijk eigenhandig, niaar ongewaarmerkt;
aan prof. Ross te Batavia, 2 Mei 1817;
aan Elout, d.d. 2 Mei 1817;

aan 'n „Zeer G'achte Vriend" d.d. 2 Mei 1S17: Heukevlugt, denk ik.
aan Elout, gedagteekend 16 Juni 1817;

aan den heer Wedding, „pastoor en secretaris van het Bijbelgenootschap te
Batavia" (een Protestantsche vcreeniging immers!), gedagteekend 5 Juli 1817:
er is slechts één vel van, het vervolg ontbreekt.

Verder de volgende brieven aan Engelhard:

van Veeckens, gedagteekend Batavia 17 Maart 1817, tevens gericht aan
Van Middelkoop;

van Buijskes, gedagteekend Soerabaja U Febr. 1817;
van Van Lawick van Pabst, resident te Soerabaja, d.d. 14 Febr. 1817;
van J. A. Neijs (hij teekent zich aldus), gedagteekend Ternate 15 Juni 1817;
van Parvé, resident van Semarang, gedagteekend 22 Juli 1817; dan nog:
van resident C. A. Uijtenbroek (hij teekent zich aldus) aan gouverneur

Van Middelkoop te Amboina, gedagteekend Amboina 26 Augustus 1817;
van den heer E. S. A. Martheze (hij teekent zich aldus), gedagteekend

Menado 13 September 1817, aan Engelhard te Ternate;
van Ver Huell, gedagteekend aan boord van de Euer^e» 10 April 1818

aan Engelhard te Pondok Gedeh.

Eindelijk liggen in den bundel o. a. de volgende stukken :

De beide convention, gesloten tusschen den Britsehen resident Martin en
de Moluksche commissie voor de overgave der Molukken; deze twee stukken,
ofschoon reeds gedrukt, zijn van eenige waarde, met hot oog op hetgeen
ik aanteeken onder tfoeft;

het extract van een besluit d.d. 15 Augustus 1817 N°. 6 van den gouverneur
der Molukken, over een daarbij zijnde opgave van zijn mede-commissaris,
ten aanzien van hetgeen blijft te verrichten, krachtens de instructie, door de
Moluksche commissie vastgesteld, en een andere mede daarbij gevoegde
opgave van stukken, die nog aan C. C. G. G. moeten ingediend worden;

verbaal van het verhandelde door den eersten commissaris gedurende
zijn verblijf te Ternate;

rapport, gedagteekend Amboina 20 October 1817, van de Moluksche
commissie aan schout-bij-nacht Buijskes; het is een afschrift, waarvan
voorhanden 6 vellen: het vervolg ontbreekt;

rapport, gedagteekend Amboina October 1817, van Engelhard aan Buijskes
over het door hem verrichte te Ternate; dit stuk heeft alzoo geen nadere
dagtoekening en met de 5 aanwezige' vellen blijkt het evenmin ten einde;
hieronder sub N°. 321 komt echter het rapport in zijn geheel voor;
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vertaling in hot Hollandsen van de missive, gedagteekond Fort William
14 November 1S17, van het Bengaalsch Bestuur aan C. C. G. G. over de
verdragen, ter zake van de overneming der Molukken gesloten;

advies daarop aan C. C. G. G. van Engelhard, Batavia, Maart 1818; ver-
moedelijk BI Maart, op grond van een daarbij zijnd schrijven, dat 31 Maart
ia gedagteekend en door Engelhard gericht werd aan Zijn Exc. Elout,
President der Commissie-Generaal, waarbij de aanbieding plaats vond.

Ten slotte worde de aandacht gevestigd op:
een Hollandsche vertaling van den brief d.d. 14 April 1817,

door resident Martin aan de Moluksche commissie geschreven, ter
inlichting van staatkundige en economische toestauden in de Molukkeu.
Een dergelijke vertaling is afgedrukt in het hieronder te noemen
werk Pa« -Dore«-J/., bl. 175—188 ; de overzettingen stemmen echter
niet met elkander overeen, hetgeen bleek, toen al. 83 op bl. 185
FÜ« Uorew-Jïf. mijn aandacht trok, wegens de geheel onvoldoende

redactie en ik uit dien hoofde zocht naar het Engelsche stuk, dat
daarentegen niet voorhanden is.

Wanneer wij aldus dit pakket N°. 315 hebben doorgeworsteld —
zoowaar ongenietbaar — moeten wij nog de volgende bundels
raadplegen :

N°. 319 en N°. 320. üe tractaten tusschen het Nederlaudsche
Gouvernement (Engelhard) en de sultans van Ternate en Tidore,
d.d. 16 en 17 September 1817 gesloten.

N°. 321. Minuut-rapport van Engelhard aan Buijskes, betreffende
zijn verrichtingen te Ternate, zonder anderen datum, dan Uctober 1817.

N°. 322. «Copie-rapport van den eersten commissaris tot overname
der Molukkeu aan Commissarissen-Geueraal, 15 Juni 1818." Zoo
staat het stuk vermeld in de Aanwinsten; het opschrift van den tot
het rapport behoorenden omslag zegt echter //overgegeven den 15"
Juni 1818". Het is het laatste handschrift der Eügelhard-stukken
en sluit waardiglijk deze slordige verzameliug. Het rapport zelf is
gedagteekeud : Batavia, 31 Mei 1818. Over dit stuk het volgende.

Toen schout-bij-uacht Buijskes te Ambon was aangekomen en bij
besluit d.d. 2 October 1817 de Commissie ontbond, terwijl hijzelf
het bestuur der Molukken op zich nam, gelastte hij haar ten
spoedigste iu te dienen een verslag en verantwoording aan C.C.G.G.,
zoomede hem daarvan een afschrift te geven. De ontbonden Com-
missie voldeed hieraan bij het hiervoren op bl. 344 vermelde stuk,
gedagteekend Amboina 20 October 1817. Hoeveel vellen er aan
ontbreken, weet ik niet, ook niet of en zoo ja, wat de beide
vijandig tegenover elkander staande heereu over hun geschillen
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gezegd hebben. Engelhard, te Batavia teruggekeerd zijnde, heeft
echter onder dagteekening vau 31 Mei 1818 nogmaals een verslag
ingediend: het onder N°. 322 vermelde. Het zeer lijvige rapport
is op z'n Engelhards buitengewoon vervelend gesteld en daar-
door vermoeiend te lezen. Hij had toen niet meer ter beschikking
de officieele gegevens, zoodat hij uit zijn herinneringen de
mededpelingen moest putten, hetgeen den lezer verplicht van het
verslag eenigszins critisch, speciaal wat de data betreft, kennis te
nemen. Dit stuk van 31 Mei 1818 haal ik meermalen aan als

3°. Behalve de hier genoemde schrifturen, leverde mij het Rijks-
archief nog bronnen in de officieele bundels der C. C. G. G. Daar-
onder breng ik hier alleen in herinnering een rapport, waarnaar ik
herhaaldelijk verwijs als Buijskes' J?«?fe«2on7*c/« tws/ay. Ik neem
het ook, wegens de betrekkelijk groote waarde, in zijn geheel op in
het laatste hoofdstuk van mijn werk, niettegenstaande ik er veel-
vuldig gedeelten in den loop van het verhaal aaii ontleende. In dit
verslag geeft de Schout-bij-Nacht, na van zijn commissie terug-
gekomen te zijn, een overzicht van hetgeen hij in de Molukken
verrichtte. Het is goed geschreven.

Wat betreft de door mij geraadpleegde reeds gepubliceerde werken,
ze worden vermeld onder de volgende verkortingen :

i*. F«"////<?//.- «Herinneringen van eene reis naar de Oost Indien"
door Q. M. R. Ver Huell, in twee deelen (1835 en 1836). Dit in
vele opzichten aantrekkelijke werk mist soms te zeer eenheid van
voorstelling; bovendien ontbreekt menigmaal, speciaal bij het onder-
werp, waarvoor wij het zullen raadplegen, nauwgezette vermelding
van data. Gelijk uit het boek blijkt, repatrieerde de Schrijver met
de JEW/M», die echter schipbreuk leed, waardoor hij nagenoeg
al zijn aanteekeningen verloor; daaraan moeten, althans gedeeltelijk,
leemten in zijn arbeid worden geweten. «Tot mijn groot verdriet",
schrijft hij (dl. I I , bl. 170), ging het dagboek den afgrond in.
«Het Schetsboek werd tot mijne groote vreugde gevonden, doch
de andere papieren bleven verloren. Dit smartte mij zeer; ik
verloor daardoor alle mijne aanteekeningen, met een groot aantal
schetsen naar voorwerpen van allerlei aard": dl. II, bl. 175.
Ver Huell ontving intusschen mededeelingen over de onlusten van
andere daarbij tegenwoordig geweest zijnde personen, «daar mijne
aanteekeningen daaromtrent almede bij mijne noodlottige schip-
breuk verloren gingen": dl. I , bl. 207. Men zie er ook het Voor-
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bericht, hoe alles «als in een droom" zonk «in den peilloozen oceaan".
Een zijner voorname inlichters is geweest zeeofficier Boelen, maar
nu, nadat 'n driekwart eeuw later, Boelen's eigen Memoriaal werd
gepubliceerd, is het ten deze in de «Herinneringen" voorkomende
beter in dat Memoriaal te lezen, om niet te gewagen van het
op bl. 341 vermelde, door Boelen gehouden scheepsjournaal. Een
andere gewichtige bron van informatie is voor hem geweest de
luitenant t/z. H. P. N. 't Hooft: zie F<rr 7/««7, Voorbericht, bl. XIV.
Hij is de officier, van wiens journaal ik op bl. 342 gewaagde en
dat Ver Huell «afschreef".

2«. Fa« Ztorerc-Ü/..- «Thomas Matulesia, het hoofd der opstande-
lingen op het eiland Honimoa, na de overname van het bestuur
der Molukken door den landvoogd Jacobus Albertus van Middelkoop
in 1817" door J. B. J. van Doren (1857). Dit boekje treft men o. a.
aan in de bibliotheken van het ministerie van Koloniën en van
het Indisch Genootschap. De werken van denzelfden Schrijver
hier onder vermeld, maar vooral de titels in den catalogus van
de laatst bedoelde bibliotheek doen zien, dat zijn pennevruchten
zeer velen zijn. Voor het gewone publiek waren ze ongetwijfeld
aangenaam te lezen en ook leerrijk; in de dagen, dat er zoo
bitter weinig belangstelling voor onze koloniën bestond, heeft
Van Doren ongetwijfeld medegewerkt de kennis erover te
vermeerderen. Meer mag echter niet tot lof gezegd worden; want
van het oogenblik, dat het erop aan komt zijn geschriften
critisch te beschouwen, treft de slordigheid, de overhaasting,
zou men zeggen, waarmede gearbeid werd. Men is weieens over
deze of gene onnauwkeurigheid te zwaar op de hand, men
schoolmeestert er soms gaarne over, meer voor de voldoening van
zijn eigen ik, dan uit het eenvoudig streven om wat inderdaad
onjuist is, recht te zetten; maar Van Doren maakt het een en
andermaal werkelijk te bar. zoodat er geen touw meer aan vast
te binden is. Ik zal nog ruim gelegenheid vinden hierop de aan-
dacht te vestigen, vooral ten aanzien van bovenstaand boekje.
Ik ben trouwens de eenige niet, wien 's mans gebrek aan inzicht
over hetgeen hij schreef, is opgevallen. In het hierna te noemen
werk 2?/<?<r&7, dl. II, bl. 213, vindt men mede gewaagd van 's mans
«meerdere onjuiste en verwarde voorstellingen", ten aanzien eener
verhandeling over «Howamohel en een gedeelte van de Zuidwest-
kust van Ceram". Nochtans bevat Van Doren's «Matulesia" waar-
devolle gegevens, ook enkele officieele stukken. Er is tevens
een kaartje bijgevoegd; kenschetsend reeds is evenwel, dat de
Schrijver niet genoegzaam naging, of de door hem in zijn werkje
vermelde plaatsen, enz. er op werden aangeteekend.

3'. Fan Z>or<?«-i?.: «Bijdragen tot de kennis van verschillende
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overzeesche landen, volken, enz." door J. B. J. van Doren. In
2 deelen (18Ó1 en 1864).

4". Fa« />»««-ƒ;.• «Fragmenten uit de reizen in den Indischen
Archipel, enz." door J. B. J. Van Doren. In 2 deelen (1854).

5". Fa« Z>owüf. ra S..- «Herinneringen en Schetsen van Neder-
landsch Oost-Indië. Vervolg op de Fragmenten" door J. B. J. van
Doren. In 2 deelen (1857 en 1861).

6". F«« Ztowz-Tf. Z. : «Herinneringen der laatste oogenblikken
van mijn verblijf in de Molukko's" door }. B. J. van Doren
(1852).

7". ^a/>.-^«/A*"» .̂- In het Zjfdfo^n// wor i\fcafe/-/aHaW»-/«aï*,
23" jaargang (1861), dl. I , bl. 339—343 worden onder het hoofd
«Nederlandsch-Indië in 1817", behandeld «De Moluksche Eilanden".
Daarin komt voor een rapport d.d. 20 Juni 1817 van den leger-
commandant Anthing aan Commissarissen-Generaal (bl. 340—343).

8". 73p</rf//r.-ƒ«<#<?.• Op bl. 343—348 van het vorengenoemd
tijdschrift-artikel vindt men nog eenige buiten /Ja/.-^wZ/ii"»^ staande
mededeelingen, waarnaar mede wordt verwezen.

9". Fa» /fojWA- «Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers,
geographisch, ethnographisch, politisch en historisch" geschetst
door G. W. W. C. baron Van Hoëvell (1875). ffij/onif// kan men
anders niet zeggen, dat de schets is.

io<\ Fa// y?«j.- «Vermeulen Krieger. Tafereelen uit het Indische
Krijgsleven" door W. A. van Rees (1870). Jammer, dat de Schrijver
soms van de geschiedenis gemaakt heeft een tafereel naar eigen
voorstelling, b. v. de vergadering op bl. 77—83; hij is daardoor
ook soms historisch onjuist, als op bl. 83—84. Niettemin vindt men
in dit werk gegevens, die licht werpen op den gang der zaken.

11°. il/ar//» M94/' en JW<W/*« ^90.?^ / Twee lijvige in het Duitsch
geschreven, boeken over «Reisen in den Molukken" door K. Martin.
Dikwerf wordt in mijn verhandeling ook genoemd Martin, zonder
dat daarmede deze geleerde schrijver bedoeld is; de Britsche be-
stuurder, die ons de Molukken overgaf, draagt toch gelijken naam. •

12=. CV«w>-: «Reizen in den Molukschen Archipel" door J. Olivier
Jz. in 2 deelen (1834 en 1837).

I3<\ /?0«fe«-M: «Bladen uit het Memoiiaal van den vice-
admiraal J. Boelen": «II De opstand in de Molukken, 1817" in
Zk G/Vfc van 1903, dl. IV, bl. 241—287. Op bl. 341 maakte ik
melding van een .Sr//«/.s/tf«77;aa/-Z?0*/*H; hier leest men van een
il/(T»wrwa/-Z?oi?/(?;/. Dit laatste is bezorgd geworden door den heer
L. A. A. van Kervel met een inleiding, die men kan vinden in den ver-
melden tijdschrift-jaargang, dl. III, bl. 482—485, waar wij o. a. lezen,
hoe Boelen, niettegenstaande hij officier bij onze Marine was, een
tijdlang heeft gevaren, gelijk ik mededeelde, als koopvaardijkapitein.
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Waar het Memoriaal handelt over de Molukken-gebeurtenissen
leverde het Scheepsjournaal blijkbaar de stof.

14". Fa/j /?«><?«/«-.• «Het Nederlandsche gezag over Java en
onderhoorigheden sedert 1811" door M. L. van Deventer (1901).

15*. 2?«'«w»-F. </. GVaâ V «Brieven van en aan Mr. H. J. van
de Graaff 1816—1826" door mij (ii)Oi).

16®. 7>r«g§aw.- «De teruggave der Oost-Indische koloniën 1814—
1816" door mij (1910).

17». F<itt okr Crai; «De Moluksche eilanden" door P. van der
Crab (1862).

18*. Fó» ifcw: «Een en ander over het eiland Amboina" door
C. M. E. R. C. von Bose (1898).

190. i?/«<?/kr.• «Reis door de Minahassa en den Molukschen
Archipel" door P. Bleeker (1856). In twee deelen.

20°. /ifofti; «Het Herstel van het Nederlandsen gezag over Java
en onderhoorigheden in de jaren 1816 tot 1819" door Mr. I. H.
J. Hoek (1862).

Van dit werk gebruik ik speciaal de blijkens bl. 344 ook in de
verzameling-Engelhard voorkomende conventiën, gedrukt als bijlage
E I en I I : onder deze letter en cijfers zal ik er naar verwijzen.
De lezer zij er indachtig op gemaakt, dat in de twee bijlagen
van Hoek's werk hinderlijke fouten voorkomen. De conventie
E I gaat nog wel (art. 2: ^rö««(/ m. z. grounds, co/H/mevf /'« moet
met // er achter; art. 3 £ro«W als voren; art. 6 cowttafcr m. z.

maar E II is hier en daar zelfs onverstaanbaar:

Art. 1: esfaMisAed; hier achter volge price;
«»d!er tóe 24"» day o/" Marc/s m. z. under tóe #* and 3'' orticfe» o/' tóe

contention, dated tóe 24"' day o/" JlfarcA;
disappointed m. z. disapproved, alzoo van belang!

Art. 4: manner m. z. name;
Art. 5: o/' tóe i3"' m. z. o/" tóe ireaiy concluded on tóe 25"' ;
Art. 6: JfaM>i&o m. z. i/aro/co en <o waüue m. z. <o »a£ue tóen»;
Art. 7: /or purpose m. z. /br tóe purpose en T/ie cfatm m. z. ÏViis e2at»i;
Art. 9: under tóe m. z. on tóe en yarms m. z. yarns.
In art. 1 van bet additioneel artikel staan de cijfers: 14, 541: 0: 1; de

laatste 1 m. z. 2.

21®. P*T00/7&f/2«£--.£y0?</; «Mr. C. T. Elout als minister van

Koloniën in zijne veroordeeling van het beleid der Regeering van
den gouverneur-generaal baron Van der Capellen" door mij in de

t/a» .AW«7a«aVfA-/«ate', dl. LXII (1909), bl. 1 v.v.
22*. £»£?/>far</.' «Nicolaus Engelhard", van mijn hand in Z>«

/na'ïïfiiif Gtó van Augustus 1910, bl. 1009—1026. Ongeveer tege-
lijkertijd met de publicatie hiervan werd uit Indië ontvangen het
na te noemen werk /y»'<z»ga«. Wat daarin staat opgeteekend over
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Engelhard is slechts een bevestiging van de door mij gegeven
karakteristiek, ook waar in TV/a/t^a» (bl. 85) medegedeeld wordt
het oordeel van R. A. Kern, dat Engelhard het vermogen
schijnt gemist te hebben om zich van een onderwerp behoorlijk
op de hoogte te stellen. In mijn verhandeling schreef ik op
bl. ioro, dat Engelhard een broeder had; de persoon, dien ik er
mede bedoelde, heette Pieter Engelhard, lang niet onbekend in
de i8<= eeuwsche geschiedenis van de Indische administratie; ik lees
echter op bl. 80 van /Watf^aw, dat Pieter en Nico neven waren.

23e. 6V«a//.- «Het jaar 1817. Eerste stuk" der «Jaarboeken van
het Koninkrijk der Nederlanden" door Martinus Stuart, geschied-
schrijver des Rijks (1821). Uit de noten blijkt, dat de mededeelingen
over den opstand deels zijn ontleend aan de •Stoa/j- CWra«/ van 1818
N°. 117 en de <4tfwtoaa///.f <://<? Cbwra»/ van 1819 N". 149. Deze cou-
ranten o. a. aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.

24". F«7<w« jf/^<f/j/ö«r«aa// «Het verloren scheepsjournaal van
Z' M* Prins Frederik (1816—1820)" door J. J. Backer Dirks (1892).
Over dit journaal zie 7*/v/ggBw, bl. XXVI N°. 107.

25e. A7wy#: «Kronijk van Nederlandsen Indië , loopende van af
het jaar 18ió. De jaren 1817 en 1818" door Mr. P. Mijer in het
2y</w//n# twr yVW.-Zr/tfV,?, 3° jaargang (1840), dl. I I , bl. 344 v.v.

26*. ^?«w/)^>«.- «De Ambonsche Historie" door G. E. Rumphius
in twee deelen, opgenomen in dl. LXIV (1909) der Bijdragen van
het Koninkl.-Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van
Ned.-Indië. Deze geschiedenis zegt in te houden een kort verhaal
der gedenkwaardigste gebeurtenissen, zoo in vrede als oorlog
voorgevallen sinds de O.-I.-C. in het bezit van Amboina kwam.
Het werd ter hoofdplaats Amboina geschreven en voltooid in
1678; verder nog eens nagezien en op nieuw geschreven in 1687.
De geschiedenis loopt tot 1664. Het Instituut heeft een bijzonder
verdienstelijken arbeid verricht door aan dit hoogst, hoogst ge-
wichtig handschrift openbaarheid te geven. Ik deed er vele aan-
halingen uit in mijn werk, omdat mij de toestanden van destijds,
vergeleken met die van een paar eeuwen later, buitengewoon
belang inboezemden.

37°. J?/<faV/.- «De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes
en Papua" door Joh. Gerard. Fried. Riedel (1886), waarvan
alleen het II<= hoofdstuk, handelende over «Ambon en de Uliase",
voor dit werk is geraadpleegd.

28®. Z><? i?oö: «Documenten omtrent Herman Willem Daendels,
Gouverneur-Generaal van Ned. Oost-Indië. Verzameld en van
inleidingen voorzien" door wijlen dr. L. W. G. de Roo, in
twee deelen (1909). Hoe meer ik van dit werk kennis nam,
hoe verdienstelijker deze arbeid door mij is gevonden.
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Het werk is voor de geschiedenis van het tijdvak onmisbaar.
29*. /W«»gi3«.- «Priangan. De Preanger-Regentschappen onder

het Nederlandsch Bestuur tot i 8 u " door dr. F. de Haan. Eerste
deel (1910): een degelijke arbeid, te verdienstelijker, omdat het
boek werkelijk een leemte in onze Indische geschiedenis aanvult.
Naar aanleiding van dit werk, noemt dr. H. T. Colenbrander den
Schrijver een evenknie van J. K. J. de Jonge, Veth en N. P.
van den Berg, in Z>« 6Yai van i September 1910, bl. 554; hij
voegt er aan toe, dat dit niet weinig gezegd schijnt. Geenszins,
er is volstrekt niets mede gezegd. Men vermindert de hoogheid
der namen van 'n Veth en 'n N. P. van den Berg hoegenaamd
niet, door hen geen geschiedschrijvers te noemen, en de heer De
Jonge heeft in gewichtige opzichten, juist als geschiedschrijver, de
«Opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië" dermate
onvoldoende omvat, dat nieuwe beschrijvingen als die der Buiten-
bezittingen door Tiele en Heeres, en die der Preanger door De
Haan, De Jonge's geschiedenis wel kunnen aanvullen, maar nooit
er meer de eenheid aan geven, als een wijsgeerige behandeling
van de stof had gevorderd; trouwens de inhoud van dat werk
wijst er ook op, dat De Jonge niet helder voor den geest heelt
gestaan, wat te beschrijven stond onder «Opkomst". Het lust mij
overigens niet, diep in te gaan op de meening, dat slechts een
archivaris, zich steeds bevindende «in üezelfde rustige omgeving",
zulk een werk had kunnen schrijven; noch breedvoerig te wijzen
op het somwijlen verkeerde voor het archiefbeheer, gelijk ervaring
trouwens voldoende aantoonde, wanneer archivarissen zich te zeer
met geschiedbeschrijving inlaten; op de wanorde, die aldus door
archivarissen, met miskenning van hun eerste plichten, werd ge-
sticht; op den onwil en het geprikkelde tegenover het hun schrijf lust
storend publiek, waarvoor dan toch ook de archief-instituten
bestaan en worden bekostigd; op de vruchten van den dienst,
zoo zij dat publiek door belangstelling tot zich trokken en door
zorgvuldige en breed opgezette documentatie, aan de behoefte
waarvan men eindelijk begint te voldoen, den rijkdom der opge-
taste stukken openbaarde en de raadpleging vergemakkelijkte; op
het soms enge der opvattingen, wanneer het leven der buiten-
wereld niet medegeleefd wordt en de geringste kleinigheid als een
gebeurtenis in het dienstleven wordt beschouwd op een wijze alsof
de menschen zenuwziek zijn; op de schaduwzijden van een
archiefbewaring in Oost-Indië, met erkenning overigens van
lichtzijden, als met betrekking tot het beschermen der stukken
tegen de gevolgen van een tropisch klimaat, met het oog op de
mogelijkheid van verovering, waardoor reeds heel wat verloren
ging, eindelijk in verband met de beperktheid, om niet afwezen
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te zeggen, van een publiek dat ruimte van tijd, lust en bekwaam-
heid heeft in een tropisch land gebruik te maken van die bergen
kostbare papieren, gelijk hier het doen de Julius', de Japikse's,
de Mac Leod's enz. enz. Het zijn alle ernstige punten, die diepere
beschouwing verdienen dan enkele niets zeggende boutades. Juist is
het inderdaad wel, dat onze «handboeken" over Oost-Indië in
menig opzicht onvoldoende zijn, echter geenszins uit gebrek aan
bestaande publicatiën, doch door gemis aan talent van hen, die
zich met het schrijven van dergelijke werken onledig hielden. En
als de beoordeelaar opmerkt over de Preangerregentschappen:

— «Hier ligt het terrein waar de Compagnie voor het eerst van
koopman kultuurondernemer is geworden, en daardoor voor het
wel en wee van een groot inlandsch bevolkingscomplex oog heeft
kunnen krijgen. Vroeger was dat alleen op een paar kleine specerij-
eilanden het geval, die wegens de geringe verscheidenheid der
zich voordoende vraagstukken als leerschool in tropisch kolonie-
bestuur haast niet meetellen". —

dan mag men hopen, dat de beoordeelaar zich goed van deze
vraagstukken doordringe, alvorens hij er wellicht in zelfbewuste
kracht toe kome — immers Van Eeden herinnerde er ons nog
aan in zijn Gids-artikel van December 1910: «Ieder mensch leeft
met een onverwoestbaar gevoel van zijn eigen belangrijkheid" —
zulk een leerschool te openen.

Den man, die, dank plaatselijke kennis en studie, een werk als
van dr. De Haan wel degelijk in zijn volle waarde weet te schatten,
staat hinderlijk een niets beteekenende opschroeving in den weg,
waardoor allicht de indruk wordt gegeven, dat men in eerbied voor
dezen arbeid ten achter blijft; maar dat althans de uitroep niet
terugblijve, die mij in belangstellende kennisneming ervan ontsnapte:
Wanneer zal het Bataviaasch Genootschap eens besluiten het formaat
als waarin ook weer dit werk is uitgegeven, prijs te geven ? O,
indien men slechts ten volle bevroedde, hoe zulk een onhandig
formaat de algemeene en voortgezette lezing belemmert, niet het
minst in Indië, wanneer men nog eens gaarne na de vervulling
van de plichten, des daags een nuttig boek ter hand neemt!
Ik ken en begrijp de redenen, die tot het handhaven van zulk
een formaat aanleiding geven, maar een werk, als nu weder ver-
scheen, heeft toch niet enkel het nut om het te gebruiken voor
refereering; het behoort gelezen te worden, goed gelezen en niet
maar doorgeloopen, alsof men zich neerzet ten einde even een
aankondiging op het papier te werpen. Eere overigens vooral ook
deze reeks van met zorg bewerkte /Ww/w/fa. De kennis der levens
en karakters van de menschen, altijd in de geschiedbeschrijving
van belang, ertoe medewerkende de schildering van de ontwikkelde
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tafereelen te verhoogen, de dichterlijke voorstelling een breedere
vlucht te geven, deze kennis is voor de Indische geschiedenis
speciaal van buitengewoon gewicht, omdat er in zoo menig geval
een persoon de omstandigheden maakt, beheerscht, leidt:
de geschiedbeschrijving over de Molukken van 1817 doet het
o. a. ook telkens aan den dag treden, hoe het individu in zijn
kracht of in zijn zwakheid handelt, en welke gevolgen er uit
voortvloeien. Onder de uitnemende biographieën verdienen genoemd
te worden die betrekkelijk A. de Wilde en Nicolaus Engelhard.
In de eerste leest men bl. 305, noot 1, dat het journaal van de
Zfe#>/«/zfl op 's Rijks archief «schijnt" te zijn; ja , het is er met
Boelen's journaal van de ./J/a/va ^ i ^ » f e r ^ « , waarvan ik op
bl. 341 gewag maakte. In de andere biographie, die mij overigens
minder afbrekend voorkomt dan door denzelfden schrijver in zijn
«Historie van een oudgast" in 1901 gegeven, staat op bl. 81,
dat Mr. H. W. Muntinghe «schijnt hertrouwd te zijn met eene
dochter van D*. Ross". Dat de Schrijver inderdaad deze zonder
voorletters vermelde Muntinghe bedoelde, laat zich niet enkel
door de manier van zeggen vermoeden, maar blijkt tevens uit
het alphabetisch register. Op gezag van den ook door dr. De Haan
geraadpleegden W. Wijnaendts van Resandt moet men echter aan-
nemen , dat juffrouw Ross huwde met een naamgenoot (geen
bloedverwant), een hoofdofficier bij het Indische leger. Men kan
dit lezen in noot 71, bl. 265, 23" jaargang (1905) van het Maand-
blad van het Genealogisch heraldiek genootschap Zte 7V!?«VWa«<ft<:fo
Ziffttzü, waar de heer Wijnaendts de aandacht vestigde op de fout,
die ik ten deze maakte in mijn FÖH <& Graa^-TtoVzw dl. I I ,
bl. 81 , slechts ten deele verbeterd in het alphabetisch register
aldaar, bl. 55. Men zie over een dergelijke verwarring bij Van
Deventer: Z>* ,föw, dl. I , bl. 15*.

Onder de correctie is inij geworden de op bl. 340 bedoelde bij

dit deel gevoegde schet.skaart. Voor de samenstelling er van heeft

gediend de //Schetskaart van het eiland Ceram en omliggende

eilanden" van de Topographische inrichting te Batavia (1909), op

de schaal 1:250000. Voor sommige details, vooral liggiug van

plaatsen, zijn ook geraadpleegd de kaarten onder 2°, 3° en 4° op

bl. 340 vermeld. Daarop wijkt de vorm van sommige eilanden,

o. a. van Haroekoe, af, van die op de Schetskaart van de Top.

inrichting. De lengte-as van het eiland Molano is op laatstbedoelde

2a

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



854 HET HEB.STEL VAN HET NEDERL. GEZAG IN DE MOLUKKEN IN 1817.

kaart naar het N.N.W. op de kaarten in bovengenoemde werken
naar het N.N.O. gericht.

Van de talrijke ffi»« stroomen, werden ter wille van de duidelijk-
heid, slechts enkele ingeteekend, waaronder de in de verhandeling
vermelde. Hetzelfde beginsel is aangenomen bij het noemen van
andere topographische bijzonderheden. Zoo zijn ook eeuige plaatsen
ingeteekend, ofschoon zij op de tegenwoordige kaarten niet meer
vermeld staan, als Zefefe/we, Cap^a, e. a. De wegen zijn gestippeld
om het drukken met twee kleuren te vermijden.
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EERSTE GEDEELTE.

De overneming van de Molukken uit

handen der Engelschen in 1817.
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HOOFDSTUK I.

])e commissie Engelhard-Tan Middelkoop en de
ambtenaren ter overneming ran de Molukken:

December 1816—Januari 1817.

Brieven van den Landvoogd in October 1816 over de naderende weg-
zending der expeditie voor de Molukken. — Besluiten in December 1816,
betrekkelijk behoeften, schepen en ambtenaren voor de Molukken. —
De instruction en verhoudingen van de commissie Engelhard-Van Middel-
koop, zoomode van den gouverneur der Molukken, vastgesteld bij besluit
van 31 Januari 1817. — Secretaris Von Baumhauer—Resident Berkhoft'
van Banda. — Resident Van den Berg van Saparoea. — Zijn vader. —
De bevoorrechting van Van den Berg jr.—Resident Neijs van Ternate. —
De hoofdadministrateurs Croese en Moorrees. — Resident Martheze van
Menado. — Resident Burghgraaff van Hila en Larike. — Resident IJijten-
broek van Haroekoe. — Regeling der bezoldigingen met verbod van
stille winsten: Januari 1*17. — Uiteenzetting aan Koloniën van hot door
C. C. G.(T. verrichte: Januari 1817. — Namen van de voor de Molukken
bestemde schepen. — Eerste toepassing op Europeanen van het recht
van uitzetting: April 1817.

De overneming der buiten Java en Madoera gelegen bezittingen,
aan Nederland teruggegeven bij het Londensch tractaat van 13 Augustus
1814, werd zeer vertraagd door ons gemis aan militaire macht.
Achtereenvolgens gingen na Java en Madoera nog iu 1816 over:
Makasser, Palembang met Bauka en Bandjermasin. De eerste buiteu-
bezitting, bestemd in 1817 in bezit genomen te worden, was de
Moluksche archipel. Hieromtrent berichtte de Gouv. Gen. bij brief
d.d. 7 October 1816 N°. 87 6 aan den departemeutschef van Koloniën:

Het groot belang dat er voor de volkplanting in gelegen is,
om de Moluksche eilanden van de Engelschen over te nemen,
heeft ons niettegenstaande de zwakte der Troupes, ernstig bedagt
doen zijn, zulks zo spoedig doenlijk te bewerkstelligen. Het aan-
naderend regen saisoen, het geschikst voor de reis derwaarts
zijnde, heb ik de noodige bevelen tot het uitrusten eener expeditie
naar die eylanden gegeven. De magt daarvoor bestemd is op
voordragt van den Luit. Generaal 780 man.

Dan om zulks geschikt te kunnen doen, zou de aankomst van
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het Fregat Maria Reigersbergen bijzonder veel toe brengen, waar-
mede ik mij vleije, daar het zonder dat moeijelijk zal zijn in deeze
behoefte te voorzien; en daar de expeditie niet vóór November
zeilen kan, is het te hopen, dat ook het lang vervvagte schip Prins
Frederik voor of kort na dien tijd zal aankomen '.

Zeker zou de geringe macht welke ik genoodzaakt ben voor
deze expeditie te emploijeeren, niet genoegzaam zijn, om tegens
eene buitenlandsche of magtigen vijant te ageeren, dan dezelve
is voldoende om deeze bezittingen over te nemen, en de binnen-
landsche rust te bewaren.

De rustige gezindheden der Inlanders en Javaansche vorsten
heeft ons in de mogelijkheid gesteld aan deeze belangrijke over-
name te denken, waartoe ik echter niet in staat zoude zijn ge-
weest, indien niet de vrijwillige werving boven alle verwachting
gereusseert was, zijnde op heden het getal der aangeworvene
Amboineezen en Inlanders 1564. . . . De meeste deezer man-
schappen hebben reeds te voren onder het voormalig Hollandsch
of Engelsch Gouvernement gediend; dan er zijn ook Inlanders
onder, welke nimmer gediend hebben, 't geen hoop geeft on eene
verdere reusite.

In de opgegeven sterkte van 780 mnn kwam in zoover een kleine
verandering, dat de Landvoogd bij rapport d.d. 23 October 1816
N». 381 aan het Departement meldde: «Bezig zijnde met het in
gereedheid brengen der expeditie voor de Groote Oost, ben ik
op voordragt van den Luitenant Generaal Anthing in zoo verre
van de 111 mijne vorige opgegeevene sterkte afgegaan, dat in plaats
van 780 man Infanterie, een compleet Haf" vau 814 man
derwaards znl vertrekken, alzoo dit voor de administratie oneindig
beter is. Ik heb ten dien eii.de van de aangeworvene manschappen
en twee kompagiriën Europeanen een Bataillon doen formeeren "

De verwachting dat de Jfe^«-,4«y«, en de /*•«/«•,* zouden aan-
komen 111 den tijd, dat men toch wegens den moesson tot het einde
van 1816 met het wegzenden der expeditie geduld moest hebben
werd slechts gedeeltelijk verwezenlijkt. Immers, laatstgenoemd oorlogs-
schip bereikte eerst Batavia den 1° Mei 1817; het andere vaartuig
was echter 29 October 1816 aangekomen «. De gansche volgende
maand ging zouder het nemen van maatregelen voorbij. Eindelijk
werd bij besluit d.d. 2 December 1816 N°. 2 overwogen: „de

' Over de reis dezer schepen, zie 7fer„^a„e, bl. 305-318. De Molukkeu-
expeditie zon eerst zeilen in Februari 1817.

' Zie Tferu^ow, bl. 309 en 316.
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noodzakelijkheid om bij voorraad in gereedheid te doen brengen alle
de behoeften en noodwendigheden, welke bij de op handen zijnde
bezitneming van de groote Oost derwaarts zullen moeten worden
verzonden". Drie weken later was men zóó ver gevorderd, dat een
besluit d.d. 24 December 1816 N°. 25 nadere maatregelen kon be-
velen tot het huren van transportvaartuigen, die onze. oorlogs-
schepen naar de Molukken zouden volgen. Eindelijk werd bij besluit
d.d. 31 December 1 SI6 N". 38 overwogen: //dat tot de overname
van het bestuur der Moluksche eilanden uit handen van de Uritsche
autoriteiten aldaar, het noodig zal zijn derwaarts eene Commissie te
zenden ten einde de zaken betrekkelijk die overname en het weder
invoeren van het Nederlaudsch bestuur behoorlijk te regelen , alsmede
om te voorzien in eenige posten en bedieningen, welke bij gelegen-
heid van deze verandering zullen openvallen" ' .

Voor deze commissie werden aangewezen NICOLAUS ENGELHARD

en JACOBUS ALBEBTUS VAN MIDDELKOOP. Ten tijde van Daendels,
toen Engelhard in ongenade zou vallen bij dezen landvoogd, waren
de verhoudingen tusscheu hen beiden nog uitstekend, zoodat naar
aanleiding van eeu opmerking over de Cheribonsche zaken, Daendels
aauteekent - : »Deze reflectie komt van den heer van Middelkoop,
die de secretaris was van den heer Engelhard en present te Cheribon,
en als zijn vriend hem nog in alle zaken, die billijk zijn, voor-
spreekt." Later is er echter een toenemend groote verwijdering
ontstaan, die niet geweken was tijdens de komst van C.C. G. G.,
doch waarvan, naar men moet aannemen, dezen bij de benoeming
van de Moluksche commissie niet hebben geweten. Engelhard werd
aangewezen als //eerste" commissaris: hij was er toe benoemd op f3000
's maands. Van Middelkoop werd op gelijk tractement aangesteld,
doch zou tevens op die bezoldiging gouverneur zijn, zonder dat
echter de commissie ontbonden heette van het oogenblik der over-
neming ' . Men had hier alzoo dezelfde regeling als bij de Com-
missie-Generaal, immers Elout was N°. 1, Van der Capellen N°. 2,
maar deze tevens gouverneur-generaal "•. Er bestond nochtans een

* Mijn twijfel in noot 8, bl. 42, dl. I , Bneien-F. <Z. Graa/f over de juistheid
van den datum 31 December 1816 is door de kennisneming van het besluit
weggenomen.

» Be .Roo, dl. I , bl. 194.
* De regeling der inkomsten bij besluit van C.C. G.G. d.d. 14 Januari 1817

N \ 46.
* "Verg. Terawave, bl. 147.
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verschil voor de afdoening der zaken van eenige beteekenis: de
hooge commissie telde drie personen, dus de meerderheid besliste;
de Moluksche commissie had slechts twee leden. Wie moest dan
bij verschil van meeniug den doorslag geven? De stem van den
eersten" commissaris of den voor den gang der zaken verant-
woordelijk te achten gouverneur? Het is wel eenigermate vreemd,
dat in de onder Engelhard's leiding door C. C. G. G. bij besluit
d.d. 31 Januari 1817 N°. 15 A vastgestelde instructie ten aanzien
van dit punt niet voorzien is geworden. Dat een dergelijke commissie
met het oogenblik der overneming niet eindigde, was tot daar
aan toe; maar dit eenmaal zoo bepaald zijnde, had aau de moge-
lijkheid van verschillen gedacht moeten worden. Wellicht is dit
bij C. C. G. G. niet opgekomen, omdat in hun kring steeds vrede
en overeenstemming heerschten, ook dan wanneer, speciaal door
veelvuldige afwezigheid van schout-bij-uacht Buijskes, slechts twee
personen ter behandeling van de zaken overbleven. De bewering
van Van Middelkoop, dat, met zijn optreden als gouverneur, hem
de eindbeslissing bleef, was stellig in strijd met het zich telkens
herhalend ^ in de instructie der Commissie, en terwijl de Gouver-
neur zelf zijn medelid erkent, b.v. in een zijner besluiten van
15 Augustus 1817, voor //eersten" commissaris, daar mocht wel
aangenomen worden, dat die eerste dan niet per se de laatste zou
zijn. Engelhard, die, naar ik den indruk heb gekregen, niet koppig,
doordrijvend, prikkelend was, had den Gouverneur voorgesteld om
bij verschil van meening het lot te doen beslissen, doch Van
Middelkoop wees dit voorstel af. Vergun mij een paar artikelen van
de instructie ter rechtvaardiging van Engelhard's opvatting in herin-
nering te brengen :

Art. 15. //Zij zullen in het bestier der zaken van regering, land-
bouw en handel aanvankelijk zich gedragen naar de wetten en
bepalingen onder het britsch bestier in werking. Zij zullen echter
in de bestaande inrigtingeu onder nadere approbatie zoodanige ver-
anderingen mogen daarstellen als tot eene betere, en ordenlijke
behandeling en eene naauwkeurigen comptabiliteit zouden kunnen
strekken, mits maar het stelzel der regeering daardoor niet worde
uit deszelfs geheel gebragt."

Art. 35. //Eindelijk wordt aau Commissarissen, op wier trouw,
ijver en ondervinding Commissarissen Generaal zich verlaten,'
opgedragen om ten aanzien van alle zoodanige onderwerpen en
omstandigheden omtrend welke geene bepaalde bevelen hun mogten
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gegeven zijn, zoodanige provisioneele maatregelen te beramen, als
zij met in acht neming van de hun bekende oogmerken van Commis-
sarissen Generaal nuttig zullen oordeelen, en onder derzelver nadere

approbatie."
Veelbeteekeueud is mede in dit opzicht het door mij gespatieerde

in art. 36, luidende: ,/De Commissaris Engelhard zal, vóór het einde
van de Oost-Moesson naar Batavia terug keeren, en met deszelfs
vertrek, zal de betrekking als Commissaris ook ophouden in den
persoou van den Commissaris van Middelkoop, aan wieu als Gouver-
neur zal worden overgelateu de regeling w» «Z V #ee» Am «o? ««<
te zy« a/jwfoa». Het wordt echter aan Co»iwimam*«M aanbe-
volen met den meesten ijver te trachten om to* e««e *pe«%e en

Ook de instructie voor den Gouverneur rechtvaardigde de preteutie
van Van Middelkoop niet. Zoo leest men in art. 3 : //Hij zal zich
in de waarneming zijner bediening provisioneel regelen naar de
iustructie aan Commissarissen ter overname van Nederlands bezit-
tingen in de groote Oost gegeven; en alzoo in de administratie zich
houden aau de thans bestaande verordeningen, tevens zorgende dat
de bepalingen, welke CWwmsarase» zouden vermeenen te moeten
daarstellen ter invoering van eene betere en meer ordenlijke be-
handeling en eene naauwkeuriger comptabiliteit, in alle deelen worden
achtervolgd."

Men lucht een weinig op als men, na kennis te hebbeu gemaakt
met de Moluksche commissie-leden en hunne damos, de geestelooze,
benauwende atmosfeer van betel en sirih verlaat, gelijk ik haar
elders beschreef', om den secretaris dier commissie te ontmoeten:
CHARLES MATHIEU VON BAUMHAÜEE. Den 5° September 1778 te

Amsterdam geboren, had hij in Europa zijn jeugd en de jareu van
mannelijken leeftijd doorgebracht. Het was iemand van uitstekende
kennis, waartoe talen en aardrijkskunde behoorden; handelsbetrekkingen
in Duitschlaud, Engeland, Frankrijk, Spanje verruimden ziju ge-
zichtskring. Met broeder Jan was hij chef van een belaugrijk handels-
huis te Amsterdam; de treurige tijdsomstandigheden brachteu het
op springen. Zij offerden alles op, ten einde zich //niet aan de
schande van een failliet bloot te geven". Toen heette dat nog een
schande! Alzoo zonder bestaan, bood Nederlands Herstel ook op
koloniaal gebied gelegenheid aau om eeu smetteloos verleden eervol

i Namelijk in liet
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in het ambtelijke voort te zetten. Hij overleed in 1834. Eeeds met
Buijskes' komst in de Molukken, wordt hij resident eu hij eindigt
ziju schoone loopbaan als departemeutschef. Met de geestdriftige
wijze van uitdrukken Nahuijs soms eigen, maar die geenszins on-
aangenaam aandoet, noemt hij Von Baumhauer //een edel sterveling" ' .
Nahuijs had goed gelegenheid hem te leeren kenueu, o. a. doordien
ze samen naar Indië zijn getogen, althans naar ik vermoed. Bij
Souverein besluit d.d. 1 December 1814 N°. 78 was uamelijk de
departementschef van Koloniën gemachtigd: //om de persoon van
C. M. Baumhauer te begrijpen in de algemeeue voordragt van per-
soouen, geschikt tot het bekleden van de ambten en bedieningen
in de Oost-Indische koloniën, overeenkomstig de klassificatie, be-
paald bij ons besluit van den 13 dezer N°. 49" 2. Belanghebbende
kreeg daarbij verlof: //om zich op zijne eigene kosten naar Batavia
te begeven, met toezegging dat aldaar door het Nederlandsch
Gouvernement aan hem zal worden voldaan eeue gelijke somma voor
equipementsgeld, als aan de ambtenaren der klasse, onder welke hij
zal worden begrepen, hier te lande zal zijn uitbetaald geworden".

Waarom Von Baumhauer dit verkoos, weet ik niet, maar hij
ging dientengevolge reeds scheep den 28" December J814 met den
.4nV«* iJ/an'«?«; d. w. z. met hetzelfde schip, dat de commissie
Nahuijs-Schultze-Asinus naar Batavia moest voeren en dat den
volgenden dag uit elkander werd geslagen ••". Nahuijs begaf zich
vervolgens iu October 1815 op eigeu kosten naar Batavia met den
in ^4r?««* Jü/arma herdoopten koopvaarder Ceyfow; vermoedelijk is
Von Baumhauer toen mede van de partij geweest •*.

Ik neem aan, dat deze passagier reeds veel had gezien en ondpr-
vondeu, vóór hij de Indische loopbaan koos; maar dit zal hem
niet weerhouden hebben groote oogen op te zetten, van het oogen-
blik, dnt hij op de Moluksche reis een kijk kreeg op die verinlandschte
gezinnen niet betelkauwende dames; op een oorlogsschip, dat wel
spoed had te maken, doch ankerde om kruiden voor de dames te
koopen ; daarna te Ambou op een gouverneur, die zich tegen den grond
gooit en schreeuwt en woedt als een bezetene *. 't Moet ook moeilijk

* In Van der A a's „Biographisch woordenboek" is het artikel voce Baumhauer
door Nahuijs geschreven.

* Zie Terawave, bl. 202.
* Terit^oue, bl. 246.
* TerH<70<u'e, noten 2 en 3 bl. 252.
* Zie artikel .E%eZAard!, bl. 1024.
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voor hém geweest zijn om niet mede betrokken te worden in de
(wisten der heeren, wier secretaris hij was; doch hij heeft het
er knap afgebracht. Zij, van geen Europeesche vreemde taal kennis
hebbende, werden bijzonder gesteund door hun zooveel hooger
staanden secretaris in den tijd, dat met de Eugelsche ambtenaren
moest gehandeld worden. Als die dagen dan ook voorbij zijn, schrijft
Engelhard uit Ambon in de eerste helft van Mei 1817 particulier
nan gouv. gen. Van der Capelleu over den Secretaris: //ZijnEd. heeft
zich in deze betrekking op zo eene eervolle wijze gedistingeert, dat
C. C. niet genoeg de lofT konuen vermelden, hem toekomende. In
de onderhouding van de correspondentie met den Britscheu Gouverneur,
is hij het Gouvernement van eene zodanige dienst geweest, dat zonder
hem Commissarissen zich niet zouden hebben weeten te redden: als
wordende alhier niemand gevonden waar van zij emploi zouden
hebben konnen maken. Uwe Hoog Wel Gebore vergeeve mij deze
buitenstap als reekenen ik deze attentie aan de Heer Baumhauer ver-
schuldigd , voor de diensten die hij in zijne opgeraelde betrekking
aan het Gouvernement bewijst." Waarom ook zou de heer Van der
Capellen dezen èwto-y&yj euvel duiden! In de twisten der Commis-
sarissen is Von Baumhauer, naar Engelhard'» meening, op diens hand.
'/Hij houdt zich nogthans", schrijft hij d.d. 20 Mei 1S17 aan zwager
Senu van Basel, «onpartijdig en laat zich over niets uit. Het is
dan ook om deze redenen en motieven, dat ik mij voor dien Heer
interessere eu zijn persoon aan UwEdGestr. indachtig maak." — Met
de ontbinding der Moluksche commissie door Buijskes, was de
Schout-bij-Nacht oorspronkelijk voornemens Von Baumhauer bij zich
!c houden, doch daar de residentie Banda door het overlijden van
Berkhof! een gewestelijk best uurshoofd behoefde, benoemde de Schout-
bij-Nacht hem in November 1817 , onder nadere goedkeuring der
Regeeriug, tot resident, //daartoe in allen deele zeer geschikt voor-
komende"; Von Baumhauer beantwoordde geheel aan de verwachtingen,
zoodat Buijskes iu zijn Buitenzorgsch verslag hem voor bevestiging
aanbeval, //alle redenen" hebbende om over hem //bijzonder tevreden
te zijn".

C. C. G. G. zouden de in de Molukkeu wijders te plaatsen per-
sonen deels zelf benoemen, deels de benoeming onder hun nadere
goedkeuring aan de Moluksche commissie overlaten, hetgeen niet
uitsloot, dat de ambtenaren voor een deel van Batavia uitgezonden
werden , en in de belangrijkste positiën C. C. G. G. zelf zooveel mogelijk
voorzagen. Onder die van Batavia gezondenen behoorden — het kon
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wellicht moeilijk anders — jonge mannen, die zoo juist vau Holland
voet aan wal op Java hadden gezet eu volstrekt geen kennis vau
een Indisch bestuur hadden. Straffeloos zou dit helaas! niet plaats
hebbeu; men kau echter er evenzeer over iu het midden brengen,
dat indien karaktergebrekeu een overwegende rol spelen, geen
kennis en ervaring daartegen bestand blijken, daarentegen leemten
iu hetgeen de bestuurders behoorden te weten, door zachtheid, geduld
eu bezadigdheid soms wel zijn goed te maken.

Tot resident van 2ta«<fo werd op f 2000 's maauds benoemd
W. BERKHOFF: hij kon niet toonen, wat er in hem was. Men zeide,
dat er nogal wat van te verwachten viel, maar als men bij den
aanvang van hetgeen men moet verrichten, overlijdt, wordt dit
gaarne gezegd. De dood nam hem reeds een paar weken na de
aanvaarding van het bestuur weg. Von Baumhauer zou hem opvolgen,
gelijk ik mededeelde.

Voor resident van %>am?«! werd op f 600 's maands aangewezen
de 27-jarige JOHANNES RUDOLPHUS VAN DEN BERG. Ofschoon van
een echt Indische familie ' , woonde hij tijdens Nederlands Herstel
in Holland. Den 3° Februari 1812 en den 6" December 1813 was
hem een zoon geboren - ; ondervolgend particulier schrijven, gedag-
teekeud Huize Wengelvelden bij Deventer, 4 September 1815, kou
hij nog den departementschef van Koloniën, directeur-generaal
Goldberg zenden, dat met het oog op het zoo spoedig te onder-
gane lot van dit gezin, een meewarigen indruk maakt:

Volgens inhoud der ontvangene benoeming voor den dienst in
de Oost Indische bezittingen van den Staat, neem ik met de
meeste eerbied de vrijheid, Uwe Excellentie bij deze te communi-
ceeren, dat mijne geliefde vrouwe Johanna Christina Umbgrove
in den nacht van den 23 augustus zeer voorspoedig verlost is,
van een welgeschapen zoon.

Iu een P. S.

Mijn schoonvader, die verledene week is teruggekomen, char-
geert mij Uwe Excellentie van zijne hoogachting te verzekeren ••>.

' Hij was te Jogja geboren den 11" October 1789, volgens Van der Aa's
Biographisch Woordenboek.

' Van der Aa's Biographisch Woordenboek.
' Deze schoonvader was resident van Cheribon geweest en een zwager van

N. Engelhard: Pria»^o«, dl. I, bl. 31. Wij zullen lezen, dat Buijskes de
ongeschikte benoeming van Van den Berg tot resident van Cheribon weet
aan de invloedrijke familiebetrekkingen, \v. o. Siberg.
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Daar het geheele gezin in den opstand vau Saparoea omkwam,
behalve een der kinderen, dat dan t jaar heet te zijn, vermoed ik,
dat de eerstgeborene de geredde is geweest.

De CofMe&a voerde de familie naar Batavia, waar men den
8" Augustus 1816 aankwam ' . Van den Berg's vader fungeerde hier
als lid der door C. C. G. G. iugestelde Adviseereude Commissie. Hij
behoorde als gewezen opperhoofd te Djokjakarta tot de hoogge-
plaatste ambtenaren der voormalige Oost-Indische Compagnie. Op
zijn 10' jaar uit Holland naar Indië gegaan, was hij evenals
Engelhard 'n man van gebrekkige ontwikkeling en een oudgast
van het zuiverste water. Allercurieust is van zijn hand door stijl en
gedachtengang een brief, gedagteekeud Batavia, 20 Juni 1816,
waarbij hij den Koning aanbiedt een ook aan Commissarissen-Generaal
ter hand gestelde memorie over de voor Java te volgen politiek,
waarin men het volgende leest * :

U Majesteit zal uit dies inhoud, onder andere zaaken, welke
in mijne brieven reeds voorgekomen zijn, gelieven te beoogen,
op wat wijze Java de producten, voor de Europische markt,
voor niet, kan opbrengen, neevens andere zeer belangrijke ont-
werpen, die als alles goed uitgevoerd word, schatten geeven zullen,
en waar van de geheimen bij de Europeaanen onbekend zijn.

Ik hadt na de geleegenheid, om U Majesteit meer, en meer,
de overtuijging, de blijken te geeven, van mijnen zucht, en trouw
voor de belangens van U Majesteit, waar toe ik hoope mijn
ambitie gevoed zal worden; En dan eerst, zal ik den laatsten
snik gerust kunnen loosen, als mij gezegd worden kan, U
Koning en Vaderland zijn over u voldaan; edoch om deese, voor
mij gewichtige verzeekering te zullen kunnen verdienen, zal mij
moeijelijk vallen, zo niet onmogelijk, rondborstig verklaard, zonder
regtstreeks, door U Majesteit, op een hoogte te zijn gesteld: En
het zij mij vergunt te zeggen, dat het immers van de grootste
aangeleegenheid is, om deese rijke bezitting, eenmaal in een form
gebracht te zien, waar door de recources voor altoos verzeekerd,
en onuitputbaar zullen zijn. Gelieft daar toe dan bij tijds gebruik
te maaken, terwijl ik, noch sterk en gezond ben, van mijne
kennisse, en kunde, van al wat de gewesten van hier aangaat,
die ik zo gelukkig ben geweest, door mijn studie, onder de
Indiaanen, boven andere Europeers, mij eigen te maaken, en
van den geestdrift, die voor den dienst Uwer Majesteit, in mij,
tot mijn einden woelen zal: — Vrienden zal, en kan ik mij niet

' Zie de reis met dat schip in flr«wn-F. d. Wraa/^, dl. I I , N". 1.
2 Rijksarchief.
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maaken, door alle bronnen, waar van een ieder, voor zijn prievee
zo zeer jouisseerd, aan te toonen en noch minder, als ik dezelven
zal moeten doen vloeijen: Daartoe is dus ncodig van den zwaaij
Uwer Majesteits schepter, een hoogen rang, en protectie, te
meer daar Heeren Commissarissen Generaal, zelve met het locaale
zo min, als met den aart, zeeden, en verband onbekend zijn,
van de uitgestrekte famille-keeten, der geenen, die in dit Land,
wel eer, het roer bestierd hebben, en dewelken op allerhande
wijze, ter hand haaving haarer belangens, zich weeten te wenden,
en te draaijen, om anderen te doen terug deijnsen. U Majesteit
gelieve te beschouwen, de vrugteloos afgeloopene, zo kostbaare
missie, van wijlen de Heeren Neederburgh en Frekenius, en
neeme daar na de nodige maatreegelen, want geloofd mij, het is
niet genoeg, dat de bronnen van zo veele recources aangetoond
zijn, maar den moeijelijken weg tot de zelve, moet ook gebaand
worden, en dan zijn noch de adders menigvuldig, die daarom
verhoolen leggen, van welkers invloed men zich geen idee a
costij maaken kan.

Ik verzoeke van U Majesteit geen gunst, zo zeer, voor mij
zelven, als wel, om mij daar meede te bekleeden, voor de be-
langens van U Majesteits kroon, en het vaderland, waar voor ik,
daar onder, in deezen oord, van zo veele importante diensten
kan weezen, zo als U Majesteit, uit mijn Memorie, inclosa appen-
dix, en Bijlagen zal kunnen gelieven te ontwaeren, en loon na
werken, zal het Hoogstdezelven, immers altoos gelieven te behaagen,
mij goedgunstig toe te kennen.

In de justificatoire memorie, nopens de beschuldiging van den
Generaal Daendels, teegens het Sourabaijasche Gouvernement
door den Heer van Alphen ingediend, wordt gesproken, over
onderhandelingen tusschen den toenmaligen Franschen minister
Decres, en mijn, waar op ik verplicht ben, U Majesteit mijn
Remarque hier bij ingesloten, eerbiedigst aan te bieden.

Ik bidde U Majesteit, om een paar regeltjes rescripli, ter mijner
gerust stelling. Terwijl ik mij vereere met diep respecten eerbied,
mij te onderschrijven.

Sir!
U Majesteit's

Geh. en Zeer Getrouwen onderdaan
J. G. van den Berg. (')

In den Frauscheu tijd bevond de Memorialist zich in Nederland,
waar hij, toeu de Prausche minister van Marine en Koloniën Decrès

' In Van der Aa's Biographiseh Woordenboek wordt hij genoemd
d s ; hij heette, zoover ik weet, Johannes Gerardus.
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zich te Amsterdam bevond, gedwongen werd inlichtingen te geven
over de inbezitueming van Java. Het is mij onbekend, wanneer de
Memorialist naar Batavia teruggekeerd is, waar hij nu zijn zoon
kon voorthelpeu. Van den Berg jr. vond bovendien steun in de
afstamming zijner jonge echtgenoote, want juffrouw UMBGKOVE was
een kleindochter van den vroegeren landvoogd Alting en daardoor
Engelhard zijn oom ; ook de vorige laudvoogd Siberg te Batavia was een
familielid •. Alzoo aan voorspraak geen gebrek 2 ! Voor geldschrapeude
residenten was in den Compaguie's tijd, naar de beschrijving van
Buijskes, het gewest tfaparoi?» een goudmijn, //eigenlijk het neusje
van de zalm", en die bleek ook nu nog niet geheel met den neus
verslonden, hetgeen den Schout-bij-Nacht er aan doet toevoegen:
//dat zal dan ook de reden geweest zijn, dat de oud Gouverneur
Generaal Siberg, zijnen neef van den Berg als Resident van
Saparoea bij Uwe Excellentiëu heeft aanbevolen"*. Aangekomen den
15" Maart 1817, aanvaardde hij het bestuur den 21" en reeds
den 16" Mei d. a. v. verkeerde het eiland in lichtelaaien opstand.
Hijzelf, zijn broeder, die in ondergeschikte betrekking, geloof
ik, was medegegaan, zijn jonge vrouw in zwangeren staat, zijn
jonge kinderen werden er dadelijk op smartelijke wijze de slacht-
offers van; alleen een dreumes van 4 jaar kwam er als door
een wonder en na een verblijf gedurende Mei-November 1817
onder de wilden van het opstandige gewest, met een paar kappen af.
De uakomeliugen van den geredde dragen dientengevolge den naam
van Fa» <fe» iten? w i Saparoea, gelijk Kiezerslijst en Adresboek
van 's-Gravenhage o. a. inhouden: heriuueriug aan de gevolgen van
onkunde en hardheid, een gebeurtenis alzoo, die men liever uit de
bladzijden onzer koloniale geschiedenis zou weggevaagd zien.

De hoofdplaats van het gouvernement der Molukken was eu zou
blijven Ambon. Opdat de Gouverneur zich echter niet te zeer met
plaatselijke aangelegenheden behoefde in te laten, had men er als eerst
op hem volgend persoon tevens een adjunct, die den eenigszins

' Verg. SrieceB-r. (J. Grao/f, dl. I I , bl. 15. In dio brieven werd Van den Berg
steeds geschreven met 'u A op het eind. Ik zie echter uit de onderteekening
der vermelde memorie, dat deze letter er niet behoort. De afstammelingen
schrijven zich evenzeer zonder /i.

' Verg. den uitval van Mr. Van de Graaff over den invloed op de benoe-
mingen uitgeoefend door „de families Siberg, Engelhard en Van Basel" in
zijn brief naar Holland d.d. 1 Juli 1817: .Briet*»-F. d. Graa/f, dl. I I , bl. 14.

• Rapport d.d. 10 October 1818.
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vreemden van vroeger bestaanden titel van / « « / ( W M W M W » bleef
dragen: daartoe had Engelhard als //een aller bekwaamst man" aan-
bevolen J. A. N E U S . C. C. G. G., zich er mede vereeuigende, be-
hoefden althans over die uitzending geen berouw te hebben. Hij
was reeds tijdens de komst der Engelschen eeu oud-gediende,
hetgeen het Britsche tusscheubestuur niet weerhield hem aan te
stellen tot resident: Menado, Saparoea, Haroekoe leerde hij daardoor
als bestuurshoofd kennen. De Moluksche commissie vond, bij nader
inzien, Neijs beter geplaatst als resident van 2'm/a^, waartoe zij bij
besluit d.d. 5 April 1817 hem op 700 ropijen 's inaands ouder nadere
goedkeuring der Begeering benoemde. Het ongeluk wilde alzoo, dat
toen de Commissie bij het uitbreken der onlusten een krachtig man
met plaatselijke ervaring best kon gebruiken, Neijs' diensten niet
ter beschikking waren. Teruate was geen goudmijn; nochtans, toen
met BerkhofTs overlijden het Bandasche resideutsschap op 2000
ropijen 's maands openviel, schreef Neijs van Ternate d.d. 15 Juni
1817 aan Engelhard te Ambon :

De Heer Berkhoff is dan ook de sacrifice van Bandas onge-
zondheid geworden, en heeft niet lange de jouissance van zijne
Residentie mogen hebben! Ik verzoek UEdGestr., dat mijn
persoon in geen aanmerking bij die vacature mag genomen worden;
want hoezeer het bekrompen toegelegd bestaan voor een resident
van Ternate mij niet veroorloofd om, evengelijk de voormalige
representanten van het Hollandsen Gouvernement (ik zwijge >an
de Engelsche Residenten mijne ommiddelijke predecesseuren) de
waardigheid van het Gouvernement bij de Moluksche vorsten op
te houden; daar buiten dies ook geen evenredigheid bestaat
tusschen het tractement van den resident van Ternate, en dat
van rtfen ^»«7>«7«Kr 7*™ .d >»£<?» of m/akw r;«« 2?W<7, noch zelfs
comparalivelijk tegens dat der Residenten van Manado, Saparoua
of Hila; door al hetwelke dat ministerieel ambt zeer »« aWzW
.?*£>•«£/ w.- zo moet ik UEdGestr. echter franchement declareeren,
dat mij mijne vrouw en kinderen veels te waard zijn, dan dat
ik dezelve aan enig miserable bij de waereld zogenaamd fortuin
zoude bcgeeren op te offeren, zo lange mij niet alle andere
resources benomen zijn, om buiten ambt of betrekking op een
honnette wijze als fatzoenelijk man er door te komen, waartoe
de opene waereld voor ons allen toch ruim genoeg is.

Op de te Bntavia outvangen ernstige tijdingen over den opstand
in de Molukken werd commissaris-generaal Ruijskes met volmacht
derwaarts gezondeu. De Schout-bij-Nacht kreeg o.a. mede den heer
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HULFÏ VAN HOORN om zoo noodig als bestuurder op te treden.

Buijskes vond het inderdaad gcwenscht, dat hem te Ambon zou
bijstaan een man van de ervaring, die Neijs had. Vandaar, dat toen
hij van Soerabaja op reis derwaarts Ternate aandeed, hij dezen weer
naar Arabon medenam en er Huift van Hoorn achterliet als fungeerend
resident van Ternate. Nadat alles weder tot rust was gebracht, is
Neijs naar Ternate teruggegaan , waar o. a. hem aantrof de commissie
Van de Graaff-Meylan, toen deze in 1820 een inspectie-reis door'
de Molukken maakte ' . In herinnering hieraan schreef Vau de Graaff
d.d. 7 Juli 1821 naar Holland aan den heer Elout, destijds minister
van Financiëu ^: //Bij een zamenstel van ambtenaren, zoodanig, als
men op de meeste bezittingen, buiten Java gelegen, aantreft, is
het vooral belangrijk, dat de Chefs, bij eeue groote mate van
doorzigt en activiteit, alle die kundigheden in zich vereeuigen,
waarin hunue ondergeschikten te kort schieten. Dit is ongelukkig,
althans in de Moluccos, niet het geval en ik mag voor Uwe
Excellentie niet ontveinzen, dat ik aldaar, met zeer schaarsche uit-
zonderingen , bijna geen enkel gedeelte van s' Lands dienst geregeld
heb aangetroffen; maar integendeel, bijkans overal een relachemeut
in de behartiging van s'Gouvernements belangen heb ontmoet, die
ontmoedigend is iu de vooruitzigten, en mij bijna alle hoop benam,
om met eenige vrucht verbeteringen daar te stellen. Nogthaus heb
ik met den heer Meylau alles gedaan, wat in ons vermogen was,
om aan dezen stand van zaken, ten minste provisioneel eene betere
strekking te geven, terwijl wij de maatregelen, die niet in onze
magt stonden, om dadelijk in te voeren, aan het Gouvernement
hebben voorgedragen. De resideut van Ternate, de heer Neijs,
maakt eene gunstige uitzondering op de algeraeeue aanmerking, die
ik mij hierboven heb moeten veroorloven." Ook toen de land voogd
Van der Capelleu, vergezeld van Mr. Van de Graaff, in 1824 de
bekende reis door de Molukken maakte en Ternate bezocht, was er
Neijs hoofd van gewestelijk bestuur *.

Ter vervanging van hem als hoofdadministrateur is vermoedelijk
door de Moluksche commissie aangesteld zekere CEOESE, althans deze
vervulde die functie, toen Buijskes te Ambon kwam. Croese, «of-
schoon zeer wel in staat zijnde om het gewone werk van een bureau

' Zie Briesen-F. rf. Gras/f, dl. I , bl. 107 en de verwijzingen aldaar.
' JBrieiïen-F. d. Graa/f, dl. I I , bl. 175.
» OKwer, dl. I , bl. 248.

24
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na te gaan en waar te nemen, echter geene de minste kennis had
van zulk eene omslagtige generale administratie en geene geschikt-
heid bezat, om de geëmployeerden op de bureaux en bij de pak-
huyzeu tot hun pligt te houden", werd uit deze betrekking door
den Schout-bij-Nacht ontslagen en aangesteld //als winkelier en
directeur van de Wisselbank"; later werd de titularis resident van
Saparoea ' . Intusschen werden ook geene der op Ambon aanwezige
ambtenaren door Buijskes geschikt voor het administrateursambt ge-
vonden, behalve de heer J. H. J. MOORREES, door de Commissie op f 500
's maands aangesteld tot president van den Raad van Justitie, die
zich //met eenige vermeerdering van tractement" voor de betrekking
liet vinden, doch eenigen tijd daarna verklaarde, «dat hij de uit-
gebreide verpligtiugen aan dien post verbonden, bevorens zoo niet
had ingezien en daarvan weder ontslagen weuschte te zijn". De
Schout-bij-Nacht trad evenwel niet in dezen wensch ; Moorrees bleef
toen het administrateursschap torsen.

Tot het gouvernement der Molukkeu werd destijds ook gebracht
Afe»a<fo. Als resident van dit gewest wezen C. C. G. G. aan E. S. A.
MARTHEZE, vroeger secretaris van politie van Araboina. Hij had
echter gelegenheid gehad zich reeds onder C. C. G. G. op Java te
tooneii als assistent-resident van /«drawa^/ctf, waartoe hij door hen
eerst werd aangesteld. Op het einde van 1816 waren in Krawang
onlusten uitgebroken, die, wat er ook de oorzaken van waren, in
ieder geval niet aan hem konden geweten worden. Hij trad er aan-
stonds krachtig tegen op, schoon aanvankelijk niet zonder klop te
krijgen *.

Onder de door de Moluksche commissie, en dus niet door C. C. G. G.,
benoemden, behoorde de heer BURGHGRAAFF. In het landschap
Hitoe van het eiland Ambon had de Moluksche commissie gevormd
een residentie van de negorijen ZZï/a en ZarjA», die op 8 uur

* In Buijskes' Buitenzorgsch verslag.
' Over Martheze in deze onlusten on de onlusten zelven, zie Tan Deuentfer,

bijl. XXXV; vorder over de onlusten het verslag in de Bataviascho Courant
van 28 December 1816, mede afgedrukt in het Tyd!se/m'/ï # . I., 3" jaarg.
(1840), dl. I I , bl. 304—306. — Over Elout's afscheidsrede ten deze, zie
S. i). Deuenter's £an<2. SteüseZ, dl. I , bl. 267. — Over de dadelijke gevolgen
dezer onlusten voor de Particuliere Landerijen, zie Stbl. 1817 N°. 43, in ver-
band niet het rapport in Ty<fec/tn/i! JV. j ^ 23" jaarg. (1861), dl. I , bl. 292—298
en over het verband met het Reglement op de Particuliere Landerijen in
Stbl. 1836 N». 19: C. H. F. Riosz' f/e/yïn^en, bl. 9 vv. en mijn

tia» /ie? J?fjrZemen< (1889), bl. 75 v.v.
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afstand van elkander liggen. Hila werd de zetel van den resident
en daartoe Burghgraaff aangewezen. Het tractement was 600 ropijen
's maands. Den 17° Maart aldaar aangekomen, nam hij er den
20° het gezag van de Engelschen over; den volgenden dag had dit
plaats te Larike. Het schijnt, dat Burghgraaff zich niet altijd ordelijk
had gedragen, maar op Batavia genoot hij de protectie van oud-
landvoogd Siberg, //vau den ouden en doortrapten Sieberg", quali-
ficeerde Van Polanen ' , en als ten slotte er de onlusten uitbreken , staat
hij de kerels, zoodat Engelhard d.d. 3 Juni 1817 aan Siberg schreef:

//De Heer Burghgraaff toont dat de gezelschappen waarmede hij
doorgaans verkeerd, zijn bederf uitmaken, als kunnende UHEdGestr.
de verzekering geven, hij hier een geheel ander mensch is en met
zo veel voorzigtigheid zijne zaken behandelt en kunde tevens, dat
ik er over verwondert ben. De man op zijn zelve staande is er ook
geen twijffel of wat hij doed of schrijft komt door hem en van hem."

Die maand Juui was echter nog niet voorbij of het scheen
te blijken, dat Burghgraaff's eigen optreden tot het uitbreken
der onlusten had medegewerkt, zoodat Commissarissen hem ver-
vingen door SMITH DE HAAKT !

Even ongelukkig was de 'Commissie met hare d.d. 13 Maart 1817,
onder nadere goedkeuring van C. C. G. G. gedane benoeming van
den heer A. UIJTENBKOEK, op f 250 's maands ^, tot resident van
//ara?£oe, den tusschen Ambon en Saparoea gelegen Oeliaser.
Uijteubroek — //gewezen hospitalier", volgens Engelhard, //Med.
Doctor", volgens Ver Huell •' — kwam den 16° Maart 1817 te
Haroekoe aau en nam er den 25" d. a. v. het bestuur over. Wat
voor menscheu het soms waren, die ouder den porapeuseu titel van
resident met gezag werden bekleed, kunnen wij eeuigszins opmaken
uit ondervolgend schrijven, gedagteekend Ainboina, 26 Augustus
1817, van hemzelf aau gouverneur Van Middelkoop:

Daar ik door omstandigheden genoodzaakt ben geworden om
mijn gagement, en te continueren als lid van de Weeskamer,
te verzoeken.

En ik in de meening zijnde, om als een oud dienaar een
gagement te erlangen, daar ik met mijne vier kinderen, en verder
huijsgezin, na rang van leeven kon,

' Brief aan Dozij, uit 1808: Z»e fioo, dl. I . bl. 98.
' Besluit van C. C. G. G. d.d. 14 Januari 1817 N« 46.
* Fer -HueW, dl. I , bl. 163. — Den naam vind ik ook wel Uitenbroek ge-

schreven.
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Zoo ben ik egter van ter zijde geinformeert, dat mijn een
hondert ropijen des 's maands zoude toegelegd worden.

Ik geef het in UHEdGestr. eijgen bedenking off ik met 4
kinderen, 4 vrije christenen, en eenige slaven van gemelde som,
leven kan, te meer daar ik seedert den jaare 1782 eerste chirurgijn
ben, en bijgevolg altoos een honorable post hebbe bekleed.

UHEdGestr. persuadeert mijn, om na Haroeko te gaan, en
aldaar mijne Residentie over te geven, daar ik nog niet weet, dat
ik ontslagen ben, nog veel minder aan wien ik gemelde Residentie
moet overgeven, dog, zo zulks volstrekt UHEdGestr. begeerte
is, verzoek ik eerst te mogen weeten mijne misdaden, want ik
weet tot heeden nog niet, wat ik misdreeven heb, terwijl ik zulks
weetende, in staad gesteld worden, om mijn aan onse gebieders
te kunnen verantwoorden.

Ik moet veronderstellen, dat ik UHEdGestr. vertoornt hebbe,
en zulks met den brief van 7** julij j.l. want van dien tijd hebbe
ik Uwe toorn dikwijls moge gevoelen., maar het doet mij waarlijk
leedt, dat het geschied is, dog zulks is geweest om deese oor-
zaken , als mijn tractament mogt ik niet ontfangen, ook behaagde
het UHEdGestr. niet om mijn 20 maten rijst tot nadere verant-
woording te laten verstrekken, maar liet mijn met veele moeijte
100 ropijen op een bewijs geeven, terwijl ik van den heer kijzer
ontfang een briefje, dat ik 6 ropijen voor de maat, en bijgevolg
120 ropijen voor de 20 maten reijst moest geven. En dat kon ik
van voormelde 100 ropijen niet doen, hadt ik het geit gehadt,
ik zoude daar van niet gesproken hebben. Daarom verzoeke ik
UHEdG. ootmoedig om verschoning.

Men verkeerde destijds in het midden van den opstand, die ook
aanstonds van Saparoea naar Haroekoe was overgeslagen; nochtans
zien wij den resident op Ambon. De reden hiervan was, dat
Uijteubroek het gewestelijk bestuur volstrekt niet gewenscht had
in het vooruitzicht, dat er iets bijzonders zou te doen vallen. Vandaar,
dat door hem als het ware per omgaande ontslag was gevraagd,
hetgeen de Moluksche commissie ter dege kwalijk nam en Engelhard
d.d. £8 Juni 1817 aan den heer Elout particulier het volgende
deed schrijven:

Ik heb bij mijn briev vanden 16 Meij g'omitteert, Uw HoogEdel-
Gestr. kennisse te geeven, dat de fgd. resident van Haroekoe, de
heer Uitenbroek op het dringenst verzogt heeft, uit zijne Residentie
ontslagen te mogen worden onder te kennen gave dat hij in
weerwil van zijne gevorderde jaren, de residentie Haroekoe hadde
geambieert, als zich gevleid hebbende, dat hij zijne dagen aldaar
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ten nutte van het Gouvernement en eigene voldoening zoude hebben
kunnen eindigen, maar dat hij in de presente gesteldheid van
zaken en heerschende onlusten te Haroekoe zich geheel ongeschikt
oordeelde die post met die activiteit waar te neemen als de
omstandigheden kwamen te vereischen. Daar ik nog bij brief van
den 2" Meij bij UwHoogEdGestr. voor de Heer Uitenbroek ter
erlanging van eene gunstige approbatie in de residentie Haroekoe
heb g'interesseert, ben ik zo vrij UHoogEdGestr. hiervan de
vereischte kennisse te geven. Commissarissen hebben op dit zijn
verzoek nog niet gedisponneerd, om de consequentie weg te neemen
die hierin voor de heer van Uitenbroek zoude gelegen zijn en hem
misschien nadeelig zoude kunnen zijn in zijne verdere solicitatie.

Aan zijn verzoek om ontslag werd eerst gevolg gegeven, toen
Buijskes het bestuur had overgenomen en de residentie tot rust was
wedergekeerd, hebbende, schreef Buijskes in zijn Buitenzorgsch
verslag over den ontslagene, '/weiuig geschiktheid" laten blijken
voor zijn betrekking. In ziju plaats benoemde Buijskes den resident
van Boeroe CEBERG, terwijl in Ceberg's plaats optrad de gepension-
neerde kapitein BAUDOIN, dien de Schout-bij-Nacht van Soerabaja
had medegenomen.

Voor het goed bezoldigen der Moluksche ambtenaren was Engelhard
opgekomen bij een breed advies van 1816 over de organisatie der
Molukken, dat ik nader nog zal teruggeven. Daarin schreef hij
ten aanzien van de inkomsten der ambtenaren van de Oosterse
bezittingen, waarmede hij bedoelt, wat men de Groote Oost placht
te noemen :

In vroegere jaren, waren de Oostersche bezittingen veelal de
hoge school of de plaats der ballingschap van losbandige, of tot
andere posten op Java ongeschikte voorwerpen; dan daar zulks
ook als eene der voorname oorzaken, moet worden aangemerkt,
dat men omtrend vele zaken aldaar, tot heden nog zoo zeer
onkundig gebleven is en ook gepaard met de geringe tractementen
voor de meeste ambtenaren aldaar bescheiden vastgesteld, vele
doet afschrikken, ter plaatsing derwaarts over te gaan, zoo komt
het mij voor, deze gedachten, en de daaruit anders weder te
duchten gevolgen, thans voor eens en altoos, kan worden weg-
genomen en voorgekomen door van deze gelegenheid gebruik te
maken, om fatsoendelijke, en desmogelijk, eenige gehuwde famillien,
derwaards te laten overgaan en derzelven appointementen te be-
palen evenredig aan die der ambtenaren op Java en overeenkomstig
de door deze vermeerdering te doene opoffering.
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In overeenstemming met dezen wenk hadden C. C. G. G. bij hun
besluiten van 14 Januari 1817 N™. 46 en 47 bepaald "de bezol-
digingen aan Commissarissen tot overname der Moluksche eilanden,
den Gouverneur, Residenten en eeuige andere ambtenaren", maar
er nu ook opnieuw aan toegevoegd scherpe straffen tegen hen,
die zich niettemin door stille winsten zouden verrijken. Nadat zij
deze laatste maatregelen voor de organisatie van het Moluksch
bestuur hadden genomen, zonden zij den volgenden brief d.d.
18 Januari 1817 N°. 44 aan Koloniën:

Wij hebben de eer UHoogEdelGestrenge bij dezen te berigten,
dat wij thans de nodige maatregelen genomen hebben om eene
expeditie, van hier uit te zenden, ter in bezitneming van de
Moluksche eilanden.

De overkroppende bezigheden, het gebrek aan veel noodwendig-
heden, en het gering getal van Europeesche militairen en officieren,
door het te lang uitblijven van den /VÏ>« //ri/m'^, en de verwacht
wordende tweede Militaire expeditie uit Nederland, hebben het
ons onmogelijk gemaakt vroeger dit te bewerkstelligen.

's Lands schepen, de £W//.sw en de iVattatt zijn benevens het
fregat de il/ar/a A"<?igmfo/g««, bestemd om derwaarts te stevenen,
terwijl nog een tweetal particuliere schepen, tot overbrenging van
personen en goederen zijn ingehuurd.

Deze expeditie zal waarschijnlijk in het begin der volgende
maand vertrekken.

Wij hebben aan de Commissarissen ter overname eene zeer
uitgewerkte Instructie gegeven overeenkomstig met de aan ons
bekende oogmerken van Zijne Majesteit; wij zullen die bij eene
volgende gelegenheid UHoogEdelGestrenge mededeelen.

Tot leden dier Commissie zijn door ons benoemd de Heeren
N. Engelhard en Middelkoop, welke laatste tevens is aangesteld
tot Gouverneur der Moluksche eilanden.

Tot Secretaris dier commissie is aangesteld de Heer Baumhauer.
De residentie van Banda is opgedragen aan den Heer W. Berkhoff.
Tot vervulling der mindere Residentien, zijn ook gedeeltelijk

eenige personen van hier aangesteld, doch gedeeltelijk aan de
Commissie de vrijheid gelaten, om onder onze nadere approbatie
personen te benoemen, zoowel als tot andere mindere bedieningen,
daartoe nemende óf personen, die reeds in locis zijn, of uit die
van hier ter hunner beschikking worden uitgezonden.

Ten aanzien van Ternate hebben wij best gevonden tot nog
toe niet te bepalen op welk eene wijze de administratie daar zou
dienen te worden ingerigt.
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Er heerscht een verschil van gevoelen, of het namelijk nuttig
en nodig zij al den omslag eener geregelde burgerlijke admini-
stratie daar te stellen, dan of het niet genoegzaam zou zijn eenen
militairen gezachhebber, met de weinige behering, die daar vereischt
wordt te belasten.

Voor het laatste pleit de oeconomie en de bedenking dat
Ternate eeniglijk belangrijk wordt beschouwd om te zorgen, dat
anderen er geen bezit van nemen, dat er geene specerijen geteeld
en dus gesmokkeld worden. Voor het eerste wordt aangevoerd de
noodzakelijkheid, om met de Inlandsche vorsten een geregelde
betrekking te houden, de onzekerheid of de extirpatie moet
blijven voortduren.

Alvorens daarin te beslissen wenschten wij deswegens het berigt
en de gedachten van de commissie te vernemen, die dan ook
belast is met het onderzoek.

Wij zullen voor het overige waarschijnlijk besluiten, om Timor,
dat onder de Britsche Regeering tot de Residentie Macassar
gebragt was en nu onlangs is overgenomen, weder als voorheen
onder Amboina te doen ressorteren.

Wij hebben overeenkomstig de oogmerken van Zijne Majesteit,
aan de ambtenaren ruime bezoldigingen toegestaan, doch nu ook
het allerstrengst bevel gegeven, dat geene andere winsten, voor-
deelen, of beneficen hoegenaamd worden genoten, en wij hebben
van de Commissarissen en den Gouverneur de stelligste bevesti-
gingen ontvangen, dat zij de noodige maatregelen nemen zouden
om dit bevel te doen gehoorzamen, en alle verkeerdheden te
beteugelen of te straffen.

Wij lezeu in dit stuk dat, behalve de oorlogsschepen i l W t e ,
JVa*«iw en JZej/yerjÖCTytfM nog voor de Molukkeu moesten bestemd
worden iu te huren transportschepen. Er zouden ten slotte drie
gehuurd worden: de 5W/ow, ilffl/zaSar en /SafowSofe ' . Met het
uitbreken van den opstand heeft de gezagvoerder WILSON van
eerstgenoemd vaartuig uitnemende diensten bewezen in den daarop
gevolgden strijd; Buijskes kocht ten slotte het schip voor onze
Marine aan. Een ander ingehuurd Britsch schip, dat ook veel dienst
in den opstaud zou doen, heette Jöwpafc/i, kapitein CROZIEE; het
vaartuig bleef tot 7 Maart 1818 ter onzer beschikking, toen het
contract afliep. Dat het Bengaalsch bestuur deze medewerking van
Eugelsche vaartuigen aan de bestrijding der rebellen kwalijk heeft
genomen, deelde ik elders mede -.

i £f-o»V&, bl. 346.
' Zie Teru^aue bl. 346—352; SwaKoui er ten onrechte inet één 2 gedrukt.
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De 2?w^a^ is uiet gelijktijdig met de andere schepen nanr de
Molukken gezeild, doch eerst d.d. 3 April 1817. Het volgend incident
deed zich daarbij voor.

Er moesten met dat vaartuig nog eeuige ambtenaren naar de
Molukkeu, die C.C. G. G. ter beschikking stelden van de Commissie.
Hiertoe behoorde G. W. ALLAKT DE ROOCK : hijzelf, 't is waar, had
gevraagd derwaarts te gaan, maar als benoemd door de Regeering,
dus wetende in welke betrekking, op welke bezoldiging. Alzoo toen
het op vertrekken stond , verklaarde hij den vice-president van den
Raad van Financiën, zich niet naar de Molukken te willen begeven
//om daar van de gunst van Commissarissen af te hangen, maar wel
met eene plaatsing overeenkomstig aan zijnen vorigeu stand".
C. C. G. G. gaven daarop den Raad van Financiën bij besluit d.d.
2 April 1817 N°. 17 te kennen, en wel: — //in aanmerking ge-
nomen zijnde, dat de persoon van G. W. Allart de Roock zich
voor zijne vroegere onhebbelijke gedragingen en ongeoorloofde
weigering om de bestemming hem gegeven, hoezeer door hem zelve
bij requeste verzocht op te volgen, maar bijzonderlijk door de nu
herhaalde tegenstrevingen aan de bevelen van de Hooge Regeering
zijn langer verblijf in Nederlandsch Indien onwaardig gemaakt
heeft, dat echter Commissarissen-Generaal, alvorens tot eene ver-
wijdering van dezelve te besluiten nog door eene vaderlijke ver-
maning verkiezen hem tot zijn pligt terug te bewegen" —, //om
dadelijk op den ontfangst dezes den meergem. G. W. A. de Roock
voor de volle vergadering te doen verschijnen en hem aan te zeggen,
dat zij op uitdrukkelijke last van Commissarissen-Generaal hem
vermanen alsnog aan de bevelen hem gegeren om zich uaar Amboina
te begeven te voldoen, dat hij alzoo gehouden is, zich te dien
aanzien stellig te verklaren met verdere mededeeling, dat zoo hij
G. W. Allart de Roock bij zijne weigering onverhooptelijk mogt
persisteereu hem uu voor als dan het verblijf in Nederlands Indien
wordt ontzegd".

Den 4» deelde de Raad mede, dat de verschijning had plaats
gevonden, maar het antwoord steeds weigerend was gebleven //om
zich naar Amboina te begeven op den voet vau het Besluit van
den 15» Januari 1.1. N°. 47".

Bij besluit van C. C. G. G. d.d. 5 April 1817 N°. 6 werd hem
daarop het verblijf in Indië ontzegd! Misschien is dit wel het
eerste voorbeeld der toepassing van het //exorbitante recht" na het
Herstel; ik kan uiet zeggen, dat het dan gelukkig werd ingezet.
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Toen bij particulieren brief Elout d.d. 8 April 1817 ' de uitzetting
van De Roock mededeelde ann Goldberg, den departementschef van
Koloniën, werd wel vermeld '/uit hoofde hij op eene brutale en
hardnekkige wijze weigerde naar Ambon te gaan, werwaards wij
hem hadden gedespicieerd en dat alles niettegenstaande hij te voren
gevraagd had derwaarts te gaan", maar het eigenlijke bezwaar van
den banneling werd niet aangegeven. Ten slotte schijnt het niet
tot de uitzetting te zijn gekomen , want bij een besluit van 19 December
1817 N°. 52" zag hij zich benoemd tot pakhuismeester te Muntok,
in plaats van P. G. de Sturler, die bij besluit d.d. 15 t. v. N°. 3
wegens onachtzaamheid //ontzet" was.

In de verzameling-Goldberg op 's Rijksarchief N°. 68 D.
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HOOFDSTUK II.

De beginselen, waardoor de Commissie-Generaal zich
ten aanzien van het gouvernement der Molukken

deed leiden.

Commissaris Engelhard en de opperresident Bryant Martin. — Engel-
hard's P<mi<en van eZ«ci(iaiie. — De organisation der speeerijperken op
Banda in 1794-1810. — De organisation in de Molukken onder het
Engelsen tussohenbestuur, blijkens Martin's memorie van 14 April 18L7.
— Inkomsten. — Rechterlijke macht. — Handel. — Beheer. — Staat-
kunde. — Engelhard's beschouwing over Ternate. - En over Menado.
— Zoomede over Timor. — De hoegrootheid der verplichte levering
onder het Engelseh bestuur. — De door Daendels als overloopers ge-
qualifioeerde ambtenaren. — Engelhard over den staat, waarin zich het
Engelseh bestuur bevond. — Daendels' voornemen om de bezitting van
Ternate in te trekken. — Engelhard's verdediging van het specerij-
monopolie der O. I. C. — Zijn waardeering van de Specerij-eilanden. —
Zijn meening over gemis aan voordeel bij invoering van een belasting
in geld. — Vreest niet specerij-cultuur in vreemde koloniën. — Het gewicht
van de praktijk der uitroeiing van de specerij-boomeii wordt door hem
verkleind.

Bij den aanvang van het bestuur der Commissie-Generaal was de
heer Engelhard een betrekkelijk invloedrijk man; zijn ervaring werd
terecht door haar van veel waarde beschouwd. Strookten reeds destijds
zijn opvattingen niet geheel met de vrijzinnige denkbeelden, die de
nieuwe regeering in toepassing dacht te brengen, hij had er niet
het karakter naar om ze zóó op den voorgrond te stellen, dat hij
er onbruikbaar door zou blijken; daarbij was er over hem een
Indisch-kalme manier van doen, waardoor beraadslaging met hem
gemakkelijk viel en hij voor bestuurder geschikt scheen ». Op hem
was dientengevolge het oog gevallen voor eersten commissaris naar
de Molukken. Die commissie scheen lastig te zullen worden, gelijk
voor C. C. G. G. de commissie bleek te zijn tegenover luitenant-
gouverneur Pendall. De Molukken waren een afzonderlijke, rechtstreeks
van Bengalen afhankelijke provincie; daar fungeerde als opperste
bestuurshoofd, doch met den titel vau resident, de heer W. BKYANT

• Zie verhandeling-Sn^ei/iard, bl. 1022.
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MABTIN, wiens faam als even moeilijk man, te Batavia de ronde
deed ' . Hetzij dat die roep geheel ten onrechte bestond, hetzij
deels door het geschikt optreden van Engelhard zelf, Martin heeft
zich ten slotte als zeer schappelijk doen kennen, zoodat de voor de
overneming gesloten conventiën inderdaad een succes van Engelhard's
beleid zouden mogen heeten.

Plaatselijke ervaring van de Molukken bezat de aangewezen eerste
commissaris niet, maar wellicht stond ook hem hier ten dienste
//zijn buitengewoon omvangrijk huisarchief, dat hem tot vraagbaak
maakte van allen die inlichtingen wenschten omtrent gebeurtenissen
of wetsbepalingen van ouderen datum" -. In ieder geval had
hij zich beijverd om wetenschap erover van anderen op te doeu
en daar C. C. G. G., ter voorbereiding hunner maatregelen in deze,
hem over alles hoorden, leidde hij zijn kennis en meeningen
neder in //Poiuten van elucidatie omtrent de Nederlandsche be-
zittingen in de Groote Oost, om bij de deliberatiën van Hunne
Excellentiën de Hoog Edele Gestrengen Heereu Commissarissen
Generaal voor het retablisseeren van de provintien Ambon, Banda
en Ternaten in overweging genomen te worden" ".

Dit breede stuk heeft op de organisatie van het Nederlandsch
bestuur over de Molukken een grooten invloed uitgeoefend. Het
opent met te herinneren aan de maatregelen, die bij het ten einde
loopeu der 18* eeuw genomen werden om er de toestanden te ver-
beteren, die het specerij-monopolie der Oost-Indische Compagnie in
het leven hadden geroepen. Ik mag zeker wel de kennis van menig
lezer op dit gebied naar de mijne afmeten, zoodat het hem niet
anders dan aangenanm zal zijn, in een niet al te uitvoerige uiteen-
zetting aau den ontwikkelingsgang van ons bestuur ten deze herinnerd
te worden. Vandaar, dat ik nagenoeg in haar geheel deze overigens
onsmakelijk gestelde memorie doe volgen :

Zeedert dat de Oostersche zee, voor het Britsche rijk, ter
bevaring geheel is opengesteld, is de attentie van Indiasch
Hooge Regeering, zo wel als na dato die van de toenmalige
Hoog Edele Gestrenge Heeren Commissarissen Generaal, op deeze

• * Evenals b.v. tegenwoordig te Singapore, had de resident van de Molukken
nog residenten onder zich. Men heeft mij medegedeeld, dat de opperresident
te Singapore wel wordt aangewezen als „resident generaal", ofschoon dit
geen officieele titel is.

» Prion^an, dl. I , bl. 83.
» Verg. bl. 342.
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belangrijke bezittingen met nadruk gevestigt geweest, en dezelve
op middelen doen bedagt zijn, om niet alleen, alle sluikerijen
voor te komen, maar ook die bezittingen, te zuiveren van de
gebreken, welke in de huishouding aldaar plaats vonden, en
bijzonder om van de specerij gevende eilanden, die voordeden te
trekken, waarop met billijkheid en zonder bezwaar der ingezeetenen
aanspraak te maken was.

Den Ambons Gouverneur Cornabi, zo wel als den Bandas
gezaghebber van Boekholtz wierden in den jare 1794 en 1795
in het bijzonder, deeze belangrijke taak opgedragen, en den
laatsten heeft daar omtrent ook onverwijld bij zijne komst in dat
Gouvernement werkzaam geweest.

Dien Heer achte noodig, de specerij perken of note plantagien
te Banda, aan het Gouvernement te trekken, en vervolgens weder
bij weege van hen, aan derzelver vorige bezitters, of wel de
zodanige, welke voor dies administratie bereekend waren, toe te
wijzen.

Men bazeerde deeze intrekking, niet alleen op de onbestaan-
baarheid van het eigendoms recht, het geen men considereerde,
een inbreuk te zijn, op de door den Gouverneur Generaal Jan
Pietersz. Coen, bij de overmeestering van Banda, in 1621 des-
wegens gemaakte inrigting, en gevolglijk, als een in latere tijden,
ingeslopen abuis; maar ook op de enorme schulden, waaronder
de eigenaars dezer perken, als toen gedrukt gingen, en welke
men vermeende, tot het verval van de meeste derselve, zeer
veel te hebben bijgedragen, als onvermogend zijnde de renten te
voldoen op de daarop gedane beleeningen, als verre surpasseerende,
de perk inkomsten, terwijl deeze naasting daar en boven, ook
geschiede als een gevolg, van de voorschotten of liever gratifi-
catien, van wegens de voormalige Comp^' een tijd vak van 14
jaren, aan de eijgenaars dezer landen door ontheffing der vol-
doening van intrest op de beleende capitalen, bij de Weeskamer,
bij de diaconij en uit de kerk kassa, als verstrekking van rijst,
voor de perkslaven, zonder betaling gedaan, ter gemoedkoming
van de schaden, welke dezelve, bij de verwoesting van Banda,
in den morgen van den 2 april 1778, door eene hevige orcaan,
verzeld van zee- en aardbeevingen, geleeden hadden, en waar-
door meest alle de specerij bomen uit den grond gerukt wierden.

Over het regt van deeze naasting, zijn de opinien zeer ver-
schillende geweest, en oppervlakkig beschouwt niet geheel zonder
grond, wijl de voornaamste motiven daartoe, niet zeer aanneemelijk
waren, alzo men, wat het eerste betreft, niet veronderstellen kan,
dat een verkoop van de perken, willekeurig geschied, en een tijd
perk van 170 jaren, buiten reflexie der Hooge Indische Regeering,

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IN DE MOLUKKEN IN 1817. 881

of het bewind in Europa, gebleeven zoude zijn, terwijl het tweede,
als een gratificatie door de Hooge Regeering aangemerkt zijnde,
ter gemoedkoming van de perkeniers, zulks na dato niet wel aan
dezelve, in reekening gebragt konde werden; dan ik voor mij
stelle, dit eenelijk ten voorwendsel, door den Heer van Boekholtz
genomen is, en des tijds noodzakelijk was, om de perkeniers tot
die terug gave te verpligten en alzo het vervallene te herstellen,
daar alles deswegens op den ouden voet gelaten zijnde, de
schulden der perkeniers, ten minste van verre het meerdere
gedeelte, van jaar tot jaar vermeerdert, en gevolglijk ook, de
verwaarlozing der perken toegenomen zouden zijn, en zulks dus,
als het eenigste middel geconsidereerd is, om verder kwaad, ten
nadeele van het Gouvernement voor te komen en ook alleen
door het maken eener dusdanige reekening, deeze toeeigening,
een schijn van wettigheid verkrijgen zoude, en het geen gerug-
gesteund wierd, door den vervallen staat der perken zelve, als de
beklagens waardigen toestand, van het meerder gedeelte der
perkeniers, welke door de vernietiging hunner schulden, bij deeze
intrekking, welke voor reekening van de Comp'genomen wierden,
grootendeels van zorg en lasten ontheven, en in derzelver finan-
tieele omstandigheeden, gesoulageert, en bevoordeelt wierden, te
meer, daar zij, als het ware tevens op nieuw, schoon conditioneel,
in het bezit hunner perken wierden herstelt, en het lot des
oorlogs, gepaart met andere omstandigheeden, alleen gezegt
worden kan, de vervulling der daar bij gedane conditioneele
belofte, buiten effect heeft doen blijven. '

Want niet lange na deeze intrekking, of wel op den 8" Maart
1796, is het Gouvernement Banda, in de magt der Engelsche
geraakt *; en zijn de perken als een gevolg dezer schikking,
doch zonder voldoening aan het beloovde, geduurende het inter-
mediair bestuur der zelven, ook dusdanig door de daarover
proïnterim aangestelde leenmannen geadministreert geworden.

Dan bij terug erlanging der koloniën na de vreeden van Amiens,
in den jaare 1803, bevond men dezelve in eene noch veel ver-
waarloosder staat, als waarin die voor de overgave of naasting

• Nog een halve eeuw later memoreerde een bezoeker van Banda, dat er
perkeniers werden aangetroffen, die oordeelden „dat de verpligte levering
van het product aan het gouvernement eene usurpatie hunner regten is":
Fan der Craft, bl. 18. Op bl. 19-22 aldaar een uiteenzetting hoe Van Boekholtz
„do hand tot redding", door zijn „weldadigen maatregel" reikte. — Engelhard's
ingenomenheid met Van Boekholtz' maatregelen blijkt ook uit bl. 200 van
zijn werk tegen Daendels.

* Gouverneur F. van Boekholtz heeft in deze moeilijke omstandigheden
zieb. verdienstelijk gehouden. Zie o. a. de waardeering bij Fa» der CVai, bl. 14.
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voor het Gouvernement zich bevonden hadden; de gebouwen
waren alle vervallen, meer dan de helft der perkslaven mankeerde,
en de perken zelve geleeken wildernissen.

Deeze verwaarlozing wierd dus aan tweederlij oorzaken toege-
schreven , als aan het wijnig gehouden toeverzigt en onverschillig-
heid der Engelsche, en aan de gemelde door den Heer van
Boekhollz gemaakte schikkingen, door het buiten werking blijven
der gedane toezegging van denzelve, tot gemoedkoming der
perkeniers, zo ten aanzien van het vernieuwen der Perk gebouwen,
en het voltallig maken der perkslaven, als de verstrekking van
rijst voor niet, also men vermeend, zulks eene noch grooter
onverschilligheid, en zorgloosheid der perk bestuurders, dan wel
voorheen te wege gebragt heeft, daar deeze door het niet uitgeeven
der toegezegde leenbrieven, in de onzeekerheid of het Leenregt
dezer perken, zelfs bij eene goede administratie, wel op dezelver
erven zoude devolveeren, geene middelen ter verbeetering hebben
aangewend, maar zelfs als het ware, de lust en moed benomen
is geworden, die in eene maar eenigzints tamelijken goeden staat
te onderhouden.

De destijds tot de overnaam der Mollukos van wegens Indiasch
Hooge Regeering benoemd geweest zijnde Commissarissen, waren
wel is waar gequalifïceert, om het door wel vermelden Heer van
Boekholtz, des weegens ontworpen plan ter executie te leggen,
dan hier aan is echter, om de wille van zamengeloopen hebbende
omstandigheden door dezelve niet voldaan, ofschoon in andere
zaaken veele nuttige veranderingen gemaakt en bezuinigingen
daargesteld zijn.

Dan alle deeze mesures wierden echter door Zijn Excellentie
Daendels, tot het bedoeld oogmerk geenzints toerijkende bevonden,
en had dan ook, gepaard met de verschillende gevoelens, welke
nopens het plan van perk beheering door den Heer van Boekholtz
was voor gesteld, en ook reets ten deelen ingevoerd, ten gevolge,
dat welmelde Zijne Excellentie aan Indiasch Hooge Regeering op
den 7 September 1809 het daarstellen eener reorganisatie van
deeze onze Oostersche bezittingen voordroeg.

Het dient wegen ontworpen plan wierd ook op den 21 October
daaraan gearresteerd, in voegen te zien is, bij de bijlagen, tot het werk
van Hoogstdenzelven 2" deel Molukkos van N°. 10 tot 3oincluseve.

Dan vermits van deeze organisatie, het nut of goede effect niet
is ondervonden, kunnen werden, naar dien de Provincie Amboina
den 27 feb" 1810 en dus weinige dagen na de gedeeltelijke
introductie van hetzelve, aan het Britsch Gouvernement, door
het lot der wapenen is overgegaan, en Banda en Ternaten, in
de maand Augustus dat zelfde jaar, zo dienen Uwe Excellentien
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de Hoog Edele Heeren Gommissarissen Generaal zich te verklaren,
of bij etablisseering van de Groote Oost, dit plan wederom,
in werking zal werden gebragt, of wel dat het zelve zal worden
g'alterreerd en geanplieert, overeenkomstig met de inrigtingen, die
geduurende het Britsch bestuur mogten zijn ingevoerd, voor zo
verre Commissarissen tot den overneem der Oostersche bezittingen
bevinden zullen te strekken tot weezentlijke verbeeteringen van
het bestuur deezer provintien.

Het voornaamste doel van de verbeeterde inrigting in de huis-
houding van de Oostersche Bezittingen was, de dienaaren door
eene billijke en wettige bepaling van inkomsten, aan eene getrouwe
pligts belragting te verbinden, en overigens, die bezuinigingen
daar te stellen, als waarvoor dezelve vatbaar zouden zijn, en
inzonderheid ook, om door eene nieuwe verdeeling, ofte zamen-
trekking der specerij-perken op Banda, als generale verbeetering
in alle vakken van administratie, het Gouvernement de voordeelen
te verzeekeren, die de Moluksche eilanden en haare onderhoorig-
heden opleeveren.

Met dezelve oogmerken schijnen de Engelsche geduurende hun
laatste zijn aldaar, ook bezielt geweest te zijn. Want volgens erlangde
informatien, is door dezelve, hoe wel alles wat de Inlandsche
huishouding, leverantie en behandeling der specerijen betreft, op
den vorigen voet gebleeven is, ten aanzien der administratie van
Politie en Justitie, eene aanmerkelijke verandering gemaakt, en
vermindering van den ambtenaaren daar gesteld.

Om Uwe Excellentie dus over het een en ander, zo veel
mogelijk te kunnen doen oordeelen, zal ik het mij daar van
bekend zijnde, hierbij ter informatie aanhalen.

In plaats van deze aanhaling hier terug te geven, verdient meer
belangstelling, hetgeen de Britsche opperresident W. B. Martin de
vriendelijkheid had aan onze Moluksche commissie over den stant
der Molukken mede te deelen bij een memorie, gedagteekend Amboiua,
14 April 1817 ' . Ik volg de door hem aangegeven hoofden, doch
bekort mij aanzienlijk.

/M&wB*te». Iu Augustus 1810 had Martin's voorganger, kapitein
Court, -te Amboiua verpacht het spel, de arak, de saguweer, de
markt, en //het koppensnellen"(!). De opbrengst was 40000 rijks-
daalders; Martin schafte de marktpacht af, die //nadeelig beschouwende
voor de nijverheid der inwoners en berekend, om hen terug te
houden de waren ter markt te brengen, die zij anders kouden

i Vertaald afgedrukt als bijl. B. bij T'an Zworen-xlf., bl. 175-188. Verg.
hiervóór bl. 845.
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leveren". Hij stelde er eeD amfioenpacht voor iu de plaats. Ook
voerde Martiu iu 1811 te Ambon iu, ter vervanging van de pacht,
een rechtstreeksche heffing van de havenrechteu door een CWfecfor
o / Ctóoww — CW^OT*.- bij Vau Doren vertaald door //Gebruiken" !
op een aanstelling tegen 5 % van het geïnde bedrag. In 1818
had plaats afschaffing van de pacht op de speelhuizen «wegens
haren ouzedelijken aard en de strekking, die men er aan toeschreef,
om eene neiging tot die ondeugd onder het volk te versterken".
Alzoo waren te Ambon bij de komst der Moluksche commissie de
arak-, saguweer- en opiumpachteu nog in leven. Te Banda bestond
de pacht der havenrechten , opium, arak; te Terunte: havenrechten,
toddy en opium; te Menado: haveurechten, opium, arak, hoofdgeld.
Het totaal der iukomsten van de Molukkeu over de jaren 1812-1816
was jaarlijks 'n 56 a 58 duizend dollars.

i?<?e/lterJyyfe OTac/fci!. De haudhaviug der Hollandsche regelingen
was bij de capitulatie van Ambon verzekerd geworden, zoodat alleen
waren ingevoerd veranderingen, //welke berekend schenen, de hande-
lingen te vereenvoudigen en te bespoedigen en haar meer onmiddelijk
en spoediger dienstbaar te maken ter bereiking van de oogmerken
der justitie". De Memorie zet in het breede de organisatie uiteen.

/Za«<M De maatregelen voor de specerij cultuur //zijn over het
algemeen geregeld naar dezelfde grondbeginselen, welke vroeger
bestouden". Gelijke verplichtingen werden den inboorlingen opgelegd
//om hunne geheele opbrengst uit te leveren tegen de vastgestelde
som van 50 rijksdaalders per ia^ar van 550 pd.; en er is geene
verandering hoegenaamd in het stelsel van inwendig bestuur, voor-
geschreven tot regeling van de verzameling der opbrengst en ter
noodzaking tot de behoorlijke zorg en aankweeking der boomen,
ingevoerd". — //Overeenkomstig de verbindtenissen aangegaan met de
hoofden der inboorlingen van Menado", waren er //aanzienlijke uit-
leveringen van rijst uit die residentie gedaan tegen den vastge-
stelden prijs vau 80 rijksdaalders per koijaug, iu ruiling voor kleedjes
tegeu bepaalde prijzen". Zij hadden zich ook verbonden //̂ oeOToetóe
te leveren tot het maken van touw, tegen 1 rijksd. de 100 draden".

2?é?//ei?r. //De schikkingen genomen voor het bestier der algemeene
administratie, zijn zakelijk niet verschillend geweest van die, welke
door het Nederlaudsche bestuur waren aangenomen. Beambten, onder
de benaming van Residenteu werden aangesteld, om over de plaatse-
lijke verpligtingen van Banda, Ternate, Menado, Saparoea, Haroeko,
Hila, Larieke, Poeloe-Aye en Boeroe het beheer te hebben".

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IN 1)E MOLUKK.EN IN 1 8 1 7 . 8 8 5

De maand elijksche tractementeu dier heereu liepeu van 750 Spaansche
dollars (te Banda), tot 29-6 dollars (op Boeroe). De negorijen «iu
de onmiddellijke nabijheid van het Fort Victoria" te Ambon , bevond
Martin onderworpen //aan de regtstreeksche controle van het Gouver-
nement" ; maar daar hem verwerpelijk voorkwam //eenige iumeuging
in de bijzonderheden van het beheer voor de dieust van denpersoou,
met het oppergezag bekleed, naar algemeene grondbeginselen van be-
stuur", droeg Martin den dienst op aan een afzouderlijken beambte,
ouder den naam van #»^er«'«^e«£?«^ der uegorijen, op 150 Sp. doll,
'smaauds, //wiens verrigtiugeu ten opzigte der iuboorlingen iu
overeenstemming waren met die, welke op de andere Residenten
rustten". — Het Britsch bestuur nam tevens hervormingsmaatregelen ,
betrekkelijk het schoolouderwijs, //met het oog op de verbetering
der inboorlingen en om hen uit den staat vau domheid, oudeugd
en onkunde op te heffen, die door verschillende oorzaken bijgedragen
had, hen te verlageu". Een//centraal-school" was daartoe weder //uit
deu staat van verval verheven en geplaatst ouder het oppertoezigt van
eenen man, daarvoor uitsluitend bestemd eu tevens toegerust met
de magt, eene algem«eue controle over de ondergeschikte inrig-
tiugeu uit te oefeneu". Bedoeld wordt de zeudeling CABREY , dien
ik nog nader zal noemen. Groote last was wel ondervonden door
het gebrek aan boeken, dat noodzakelijk de vorderingen vertraagde;
desuietterain waren gewichtige voordeeleu door deze inrichting ver-
kregen eu was er een geest van verbetering opgewekt, die, naar
zich Martin overtuigd hield, «bij eene behoorlijke aanmoediging,
vruchtbaar in gevolgen, niet alleen voordeelig voor de belangen der
regering, maar ook bevorderlijk voor het bestendig geluk en den
voorspoed van het volk zijn zullen". Hij verklaarde de overtuiging
te hebben, "dat, naar mate der middelen, welke het volk voor een
degelijk onderwijs in hunne burgerlijke, zedelijke en godsdienstige
verpligtiugen worden verleend, door elke regering de graad van
waarborg zal verkregen worden voor de rust en de onderwerping aan
haar wettig gezag".

Stea^Mwrfe. Het contract tusschen het Britsch bestuur en den
sultan van Ternate verschilde //in alle wezenlijke punten in de
hoofdzaak" niet van het indertijd met het Hollaudsche bestuur aan-
gegane ; werd ook in beide stukken //de staatkundige meerderheid
van den Europeschen staat" op den voorgrond gesteld, //zoo werd
toch in het inwendig beheer van zijn bestuur dat van den Sultan
niet beperkt". «Ook was het hem vergund , het naar zijn eigen
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goeddunken te regelen, alleen bestuurd door zulk eenen raad, als
het Europesche gezag op het Port Ora«/<?, met het oog op de veilig-
heid en verbetering van zijne eigene belangen of die van zijn volk,
meest geschikt achtte, aan te bieden". "De uitoefening dier vrijheid
in regterlijke zaken werd echter onder het Britsche bestuur binnen
naauwer grenzen bepaald dan die, binnen welke het te voren was
beschreven; en om zijne onderdanen van een zuiver en onpartijdig
beheer van het regt te verzekeren, werd de Sultan verzocht, in
crimineele zaken het vonnis van zijne regtbauk aan het onderzoek
en de bekrachtiging van den Britschen resident te onderwerpen".
Echter waren er onlusten heerschende op Halmaheira, die toege-
schreven werden aan de ontrouw en de misbruiken van des Sultans
ondergeschikten: dit vorderde wellicht het maken van "grootere
beperkingen in de vrijheid van den wil des Sultans". De gevolgen
toch waren niet gebleven binnen de grenzen van des Sultans gebied,
maar strekten //hunnen verderfelijken invloed over al de Molukken
uit, door het bestaan te doen voortduren van een geslacht, van
mcnschen, die, geene bescherming vindende onder het bestuur
hunner inlandsche vorsten, en daarom verstoken van de middelen
van een regelmatig bestaan, in hunne nooddruft de toevlugt nemen
rot een roofziek leven, en nu, terwijl zij zich verbinden met eiken
gelukzoeker, zich kenmerkende door behendigheid of moed, eene
geduchte zeerooversbende uitmaken, gevestigd te Tontoli, Mysole
en onderscheidene volkplautingen langs de Noordkust van Ceram,
die het best gelegen zijn, om met goed gevolg hunne strooptogteu
voort te zetten".

De Memorie behandelt dan den onrustigen staat van Tidore.
Een later hoofdstuk is een meer geschikte plaats om op Martin's
beschrijving ten deze terug te komen.

Het karakter van den rrgeereuden Sultan beschreef Martin als //zacht,
verzoenend en vredelievend, en indien de natuurlijke welwillendheid
van zijnen aard niet werd bedwongen en tegengewerkt door de kracht
zijner ministers en in het bijzonder door die van zijnen zoon, wiens
invloed, naar men zegt, groot is, zou het misschien moeijelijk zijn
een man te kiezen, die beter geschikt was, de zaken van Tidor te
besturen, zoowel met betrekking tot haar inwendig bestuur, als met
die der Europesche regering, welke zich over de Molukken uitstrekt".

De eilanden Goram, Cerara Laoet, Keffing, Gisser, Mameloekoe
en andere oostelijk van Ceram gelegen, werden bewoond /'door
onderscheidene stammen, bestuurd door verschillende hoofden, die
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een onafhankelijk gezag over hunne respectieve distrikten uitoefenen,
maar ook vereenigd, als belang of eerzucht het gebieden". Elk
opperhoofd verdedigde "zijn uitsluitend regt van handel met
bijzondere distrikten op de kusten van Nieuw Guinea, van waar
zij in ruiling voor kleedjes, koralen, messen en andere artikelen
van Europeesch fabrikaat tripnng, inassay en wilde muskaatnoten
leveren, die zij of naar Bali bf naar de Chinesche bewoners van
Banda en Amboina verzenden".

Met deze beschouwingen eindigt het in zekeren zin belangrijke
stuk. Vatten wij nu weer Engelhard's /i7««7/ró7% op, speciaal om
onze aandacht te vestigen op hetgeen hij memoreert en adviseert
in verband met Daendels' organisation, hetgeen ongetwijfeld mede
iezenswaard is :

De bezetting van Ternaten, word bij de organisatie eenelijk
beschouwd, te moeten strekken, tot extirpatie der specerij-
culture, en als overigens aan het Gouvernement, geen voordcelen
aan te brengen, waarom het politiek bestuur aldaar ingetrokken,
en aan een millitairen commandant opgedragen is.

Het algemeene gevoelen is, en de archiven leeveren er de
spreekendste bewijzen van op, dat Ternaten en dies onderhoorig-
heden ten aanzien van het Inlandsche bestuur, en de verdere
administratie van de Inlandsche zaken, eenen der moeielijkste
bezittingen is, die het Gouvernement bezit, en in dit opzigt, in
geen vergelijk kan gebragt worden, met Amboina. De uitgestrekt-
heid van eijlanden, onder Ternaten gehorende; de continueele
verschillen, die tusschen vorsten, princen en andere hoofden
ontstaan, en de gestadige ontrusting van de volkeren op die
eilanden, als de invallen van de Mangadanawers en andere niet
onder de gehoorzaamheid van het Gouvernement en de koningen
van Ternaten, Tidore of Batchian sorteerende, en zich meerendeels
met roof erneerende, verschaffen eene onafgebroken beezigheid aan
een Hoofdgebieder aldaar, en maaken dit bestuur zeer moeielijk.

Het heeft het Gouvernement de laatste 25 jaren, aan magt
ontbroken, om alle deeze stooringen teegen te gaan en de voor-
deden doen missen, die het bezit van Ternaten uit den handel
in opium en lijwaten, tegens contante betaling of wel troquatie
met goud aan het Gouvernement zoude kunnen toevloeien

De kusten van Manado en Gorontalo zijn bij de organisatie '
gesteld, onder de Hoofdprefectuure van de Molucos, in de ver-
wagting dat het Gouvernement, èn door het product van rijst,

' Wel te verstaan, altijd van Daendels. — Bij De A'oo, dl. I, 1)1. 193,
koning Lodewijk's afkeuring van het woord pre/ic(ures.
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èn door het leveren van manschappen tot rekrutering der armee
in Indien van meerder nut en voordeel zoude konnen zijn.

De bedoeling is zeer goed, dan de gevoelens daar omtrend
zijn zeer verschillend, en bij veele is zelfs de vraage ontstaan of
dit alles niet konde bereikt worden, wanneer deeze bezittingen
waren gebleeven onder het Ternaatsche gebied, en of de aart
der zaaken, niet als vanzelven afvloeid, dat geen verandering
daar omtrent hadden behoren gemaakt te zijn, aangemerkt in de
eerste plaats: Dat de kust van Manado en Gorontalo gehoorde
tot het gebied van de koning van Ternaten, en het gezag van
het Gouvernement zig aldaar niet verder uitstrekt als de Residentie-
plaats. Ten anderen, dat de communicatie tusschen deeze kantooren
met Ternaten in alle saisoenen open is, en op de afstand van
3omeijlen van den anderen geleegen zijn, bij vergelijk van Amboina,
dat een afstand is met Menado en Gorontalo, van ruim 75 mijlen,
en waarmeede de communicatie zeer moeielijk is, door de ver-
andering van het saisoen. Bij mij zelfs heeft zulks meede lange
eenige objectie gebaart, doch bij nadere overweeging van het
voor en tegen, hebbe ik mij ten vollen met deeze afscheiding
vereenigd, niet alleen om de daar voor aangehaalde redenen,
maar omdat Gorontalo, Menado en Limbotto met derzelver onder-
hoorigheeden een wettig eigendom van het Hollandsche Gouver-
nement is, als zijnde in den jaare 1677 door den toenmalige
koning van Ternaten, Amsterdam, met ab- en dependentie bij
eene opentlijke acte aan de Oost Indische Comp'<' afgestaan en
de koningen dezer plaatsen zich dientengevolge, ook bij eene
troonsverwisseling van de opkomst ter voorstelling op Ternaten
zig hebben tragten te bevreiden en dus hunne homage veel liever
te Amboina als te Ternaten komen afleggen, terwijl ook het
verschil der afstand deezer plaatsen van Amboina niet in aanmerking
komen kon, daar men in Oost- en West-moesson halverwinds
zeilende, altoos van beide deeze plaatsen bijna zo spoedig te
Amboina als te Ternalen komen kan en uit dien hoofde ook
deeze afscheiding door het Engelsche Gouvernement is opgevolgd
geworden.

Dan hoe zeer ook de gemaakte schikking deezer scheiding niet
te verwerpen is, zo zoude des niet te min, mijns inziens het
politiek bestuur op Ternaten weederom behoren hersteld te worden,
daar de conservatie eener goede verstandhouding tusschen vorsten
en volkeren aldaar meer politieke dan militaire staatkunde vorderen
doet, vooral daar het nimmer Gouvernements belang is, alles
aldaar door eenen militairen armee te dwingen

Het oogmerk van de generaal Daendels met de Needei landsche
bezitting op Groot Timor te brengen onder de Hoofd Prefect
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van de Molukkos ter bevordering van de aanvoer van slaaven en
andere benodigdheeden van daar naar Banda, zo wel tot suppletie
van de nog ontbrcekende perkslaven als mondbehoefte, heeft, wat
het eerste betreft, geenzints aan de vcrwagting beantwoord, zelfs
niet onder het Engelsche Gouvernement. Volgens daarvan ingekomen
informatien, bij vertrek van de prefect Coop-a-Groen van Banda,
manqueerden aan het gewone getal van 2031 perkslaven 600
coppen; men heeft dit onder het presente bestuur zoeken te
suppleeren met eenige verbannelingen derwaards te verzenden,
dan dit heeft niet konnen voorkomen, dat het met de staat van
de noote perken zeer onvoordeelig is gesteld en noodsakelijk
voorziening vordert. Dan hoe hierrinne te voorzien, indien de
handel in de slaven afgeschaft blijft, vordert rijp nadenken, want
om het manqueerende getal van de slaven aan te vullen met
gerelingeerden, zoude ongeraaden weezen , of men zoude op Banda
het guarnizoen dienen te vergrooten, hetgeen de leegenswoordige
staat van het millitaire weezen alhier te Batavia niet toelaat.
Intusschen zonder handen konnen de specerijen van de perken
niet worden ingeoogst en behandelt naar behooren, en de perken
op zijn tijt van onkruid worden gezuiverd, eene voorname vereijschte
tot conservatie van de nootenboom. Tot de inhuur van Balyneesen
en Timoreesen over te gaan, en deeze menschen derwaards te
lokken, zal moeijelijk zijn, wegens de ongezondheid van Banda.
Dit echter zoude het eenige middel zijn, daarvan een proef te
neemen, en de vorsten van Baly te annimeeren, jaarlijks eene
zeekere hoeveelheid manschappen van 15 tol 35 jaaren oud, hetzij
alleen, of wel met vrouwen en kinderen derwaatds te doen over-
gaan, met een engagement van 15 of 20 jaaren, en onder eene
contributie van de vorsten aldaar, van 10 Spaansche matten per
kop, om door de perkeniers aan het Gouvernement gerembourseert
te werden.

De hoeveelheid der te leeveren specerijen is bepaald op eene
jaarlijksche leverantie van 600.000 ponden nagulen van Amboina
en 520.000 ponden nooten en 130.000 ponden foelij van Banda.
De specerijen, welke buiten de bepaalde plaatsen groeijen, worden
jaarlijks geexterpeert

Engelhard noemt ten slotte tal van punten o p , waaromtrent

C. C. G. G. de commissie voor de Molukken hebben te instrueeren ,

een lijst, die aldus besluit:

Vermits veele der vorige Gouvernementsambtenaaren, zo wel
millitaire als civile, bij de overgang der Oostersche bezittingen
aan de Engelsche aldaar gebleeven zijnde, door Zijn Excellentie
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Daendels als overlopers tot den vijand, en verraders van hun
vaderland geconsidereerd en derzelver namen als zodanig op het
geheele eiland aan galgen ten toon gehangen zijn, zo dient door
de Heeren Commissarissen Generaal te werden verklaard, hoedanig
die te considereeren zijn, en of daarvan ook weeder eenig employ
gemaakt werden kan.

C. C. G. G. homologeerden natuurlijk niet den maatregel van
Daendels; integendeel onderscheidene ambtenaren, die van Neder-
laudschen iu Engelscheu dienst overgingen, hebben zij weder als
ambtenaar aangesteld. In den bundel, dien de itfac^ató? bevat,
volgt op dat stuk een //Naamlijst van zodanige ambtenaren, als bij
de overgave van de etablissementen Amboina, Banda, ïematen,
Meuado en Groot Timor, mitsgaders onderhorigheden, in 1810
aldaar verhieven, en volgens de jongste raporten, nog in leven
zijn, zoo mede dezulke, die naar Batavia zijn overgegaan."

Ouder de in de Molukken geblevenen noemt Engelhard deu
ons reeds bekenden J. A. N E U S , //gewezen Administrateur-Presi-
dent van Justitie, Boekhouder dispensier en parapheerder van het
zegel" te Amboiua, //ouder het Engelsche bestuur resident vau Menado,
thans vice-president van justitie, en belast met het oppertoeverzigt
der magazijnen"; J. H. J. MOOEUEES //gewezen fiscaal, tractements
boekhouder, auditeur-militair, president van de Weeskamer" te
Amboina, die echter bleef //buiten dienst" en //zeer geschikt" is;
J. J. BRUINS, tijdens Daendels ouder-prefect van Hitoe, en W. SCHOUTEN,

onder-prefect van Boeroe: //Deze sorteren ouder de gecoudemneerdens,
wier namen onder de Regeeriug van Zijn Excellentie Daeudels aan
een galg opgehangen is, omdat bij de overgave van Amboiua
zich hadden gedeclareert niet naar Java te kunnen overkomen en
ouder de Eugelscheu hadden dienst genomen"; C. VAN AART, //ge-
wezeu administrateur-president van Justitie, Boekhouder dispensier,
mitsgaders parapheerder van het zegel", op Banda; hij verzocht reeds
in 1810 ontslag //als niet berekend zijnde voor de post van admi-
nistrateur"; J. M. OTTO «gewezen secretaris van de commandant
civiel en collector van de collateral impost" op Ternate, later
zeer geprezen door Engelhard, naar wij zullen lezen; J. A. HAZAKT

«gewezen resident" op Groot Timor: //Een zeer geschikt man en
zeer welbereekeud voor deze residentie om als zoodanig aldaar
wederom g'emploijeerd te worden". Ouder de op Java zijnden
ontmoeten wij den mede ons reeds bekenden E. S. A. MARTHEZE,

«gewezen secretaris vau politie van Amboiua".
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Een uadere nota in deu buudel — alles ongedagteekend — deelt
het volgende mede:

Volgens bekomen informatie van den jongst van Amboina alhier
aangekomene Chineesc Boedelmeester Nio Kimlong, bevind zich
aldaar nog in het opperste gezag van de Moluccos de Heer
MARTIN. Men is aldaar op de overgave geprepareert en tot de
aftogt gereed. Het guarnisoen is aanmerkelijk vermindert, en de
troepes voor het grootste gedeelte bereids van daar vertrokken.

In de jongst gepasseerde maand Augustus, heeft er eene pro-
motie onder de ambtenaren plaats gevonden.

De heer J. A. NEUS is aangesteld tot Resident van Saparoea;
en de heer MOORREES tot vice-president van Justitie

De verpligte heere diensten der Inlanders op Ambon is gebleven,
doch een geregelder wijze van requititie en maandelijkse ver-
wisseling ingevoerd van de dienst doende manschappen.

Zedert de laatste drie jaren is de gewone hongijtocht niet
geregeld gedaan, doch is des niet te min alles daarbij gebruikelijk
geleverd en in acht genomen . . . . [voor de jaarlijksche inspectie-reis].

De maandelijksche gewone leverantie van pluimvee, wild etc.
• aan den Gouverneur, Commandant, etc. geschied nog op den
ouden voet

De magazijnen zijn nog gevuld met lijnwaten; alle week wierd
publicque vendutie gehouden; om dies geringe prijs, is men
daarmede gecesseert

Het Casteel en de overige gebouwen zijn nog in een redelijke
goede staat onderhouden; het Gouvernementshuis in het Casteel
en de thuin builen zijn merkelijk verandert en vergroot

De door en door slordige bundel eindigt met eeuige vellen, die
overigens lang niet onbelangrijk zijn, o. a. wegens Daendels' niet
uitgevoerd plan om, evenals met Bandjermasin plaats vond, de be-
zitting van Ternate op te geven, zoomede wegens de poging der
Engelschen om zich Oebi Mayor te laten afstaan, gelijk zij met
Banka tot stand hadden weten te brengen ' . Over een en ander,
zoomede over de geschiedenis der extirpatie lezen wij het volgende :

Het zal Uwe Excellentie -, bij de lecture van het werk van
Zijne Excellentie Herman Willem Daendels, voormalig Gouverneur

' Zie over Bandjermasin, mijn verhandeling in Tijdschrift Kon. Inst. voor
de T. L. en V., dl. XLIX (1898), bl. 1 v.v. eu over Banka mijn
bl. 74—75.

* Dezo nota is ulzoo gericht aan één der C. C. G. G.
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Generaal, handelende over de Nederlandsche Oost-Indische bezit-
tingen in 1814 in druk uitgegeeven op pag. 70 voorgekomen zijn. —
Dat Hoogstdezelve reeds het besluit genomen had, het Gouver-
nement Ternaten in te trekken, de bediendens en verdere bezetting
van daar op te breeken en de zig aldaar bevindende Europeezen,
en andere ingezeetenen vrijheid te laaten, zig te begeeven naar
Ambon, Banda, Manado, Gorontalo en Java (Zie bijlage tot dit
werk 2° deel Moluccos N°. 2); Dat Hoogstdezelve nogthans van
dit voornemen heeft afgezien, uit aanmerking, dat veele voorname
personen, die Hoogstdezelve over dit plan onderhouden hadden,
voor hun gevoelen hadden opgegeeven, </a/ //«/

*, mits blijvende in het bezit van Ternateri; terwijl inge-
valle van opbraak aan onze competiteurs in den handel, de
Engelschen, toen onze vijanden, geleegenheid zoude gegeven worden
zig van dit etablissement meester te maaken, en aan onze specerij-
handel door den tijt important nadeel toe te brengen.

Ten zelven daagen, dat Zijne Excellentie Daendels het voorstel
tot deeze opbraak aan de deliberatie van de Hooge Regeering
hadde gesubmitteerd, kwam ik toevallig op Buitenzorg, om Hoogst-
dezelve over eenige zaaken te spreeken. Hoogstdezelve nam deeze
geleegenheid waar om mij over dit plan en over de opbraak van
het comptoir Bandjermassing op Borneo te onderhouden. Ik
maakte Zijne Excellentie met mijn gevoelen ten dezen sujette
bekend en had het bijzonder geluk Hoogstdezelve door overtuiging
van het schadelijke, dat voor onze specerij handel in de opbraak
van het Gouvernement Ternaten gelegen zoude zijn, van dit
besluit te diverteeren, en nam dadelijk voor, van dit voorneemen,
welke dispositie ook bij de Hooge Regeering omtrent dit voorstel
zoude gevallen zijn, daarvan af te zien. Dan ten aanzien van
Banjermassing, bleef Hoogstdezelve onverzettelijk, en daar ik bij
Zijne Excellentie niet wilde doen geboren worden de verdenking,
als o( ik zijne sijsthcmaas geheel afkeurde, drong ik ook daarop
niet bij Hoogstdezelve aan, als beschouwende de opbraak van
Banjermassing, een zaak van minder aanbelang bij vergelijk van
Ternaten, en vergenoegde mij omtrent dit etablissement dus eenelijk
Zijne Excellentie over te wijzen tot de Historieschrijver Salmon
zijn beschrijving over Borneo. Aldus van nabij met de toedragt
bekend zijnde, die Zijne Excellentie hebben konnen beweegen,
om van Hoogstdeszelves voorgenomen plan tot het opbreeken van
Ternaten af te zien: zo heeft het mij notoir moeten bevreemden,
bij het werk van Zijne Excellentie gevoelens aan te treffen,
daarmeede ten eene maale streidende — gevoelens, die de grootste
twijffeling overlaaten, dat de opbraak van Ternaten geenzints
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van die aangeleegenheid is, als zig sommige daarvan voorstellen;
en als of de aanhouding van dit eiland, a//<?*r» ten oogmerk zoude
hebben, de sluijkhandel in specerijen, te beeter te kunnen teegen-
gaan. Immers Zijne Excellentie zegt op pag. 70 van zijn werk
hierboven aangehaald. «Ik heb het besluit ten aanzien van Ternaten
onuitgevoerd gelaten, uit aanmerking van de vertogen, welke mij
daarteegen gedaan werden en die strekten, om, door het blijven
bezitten van dat eijland voor te koomen, dat geen andere natie
zich aldaar zoude needer zetten, en zig van de specerij-handel
geheel meester maken. Ik heb mij ten minste aan dat gevoelen,
schoon ik hetzelve destijds niet koesterde wel willen overgeeven,
in overweeging neemende, dat de nadeelen slegts op eenen reeds
lange gedragene last neederkwamen." Terwijl Hoogstdezelve daar
omtrent in de nota aldus vervolgd: «Thans ben ik, door meerdere
ondervinding geleerd , van gevoelen , dat een wel ingerigt en kragtig
Gouvernement, genoegsaam in staat is, om den sluikhandel in
specerijen teegen te gaan: de middelen welke ten dien einde zouden
behooren aangewend te worden, kan men echter alhier niet open-
baar maaken", — welke explicatie men ook zoude willen geeven aan
dit geavanceerde: Het is in allen deelen blijkbaar, dat de Generaal
Daendels geen de minste belang stelt in het blijvend bezitten
van het Etablissement Ternaten: Beschouwende deeze bezitting
een lastpost voor het Gouvernement, zonder de minste noodzakelijk-
heid, wijl volgens Hoogstdeszelvs sustenue, middelen genoeg
voorhanden overblijven om den sluikhandel in specerijen te beletten
en als of de aanhouding van Ternaten alleen ten oogmerke hadde,
het tegengaan van de sluikhandel in de specerijen. '

Om de verkeerde denkbeelden weg te neemen, die het werk
van Zijn Excellentie Daendels over dit zo aangeleegen onderwerp
welligt mogte verspreiden, acht ik het mij een plicht, zo ten
belange van het Moederland als deeze Colonie, eenige ogen-
blikken aan dit zoo belangrijk onderwerp toe te weiden, om
mijne gedagten daarover ten papiere te brengen, en aan Uwe
Excellentie te suppediteeren, dezelve submitteerende aan Hoogst-
deszelvs meerder doorzigt en wijzer oordeel.

Het is algemeen bekend — trouwens daarop kan ten overvloede
werden nagezien, het Ambonsche kruidboek van den grooten
Rumphius; mitsgaders zo veele ter Secretarij van de Hooge Regeering
berustende Memoden van de afgetreedende Gouverneurs van de
Moluccosche eilanden — dat de kruitnagel- en de nootemuscaatboom,

' Het hier medegedeelde trok te meer mijn aandacht, omdat men er niets
van vindt in Engelhard's geschrift tegen Daendels: bl. 1'J'J zou er de plaats
voor geweest zijn.
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zig bijkans door het gansche Molucsche gebied hebben verspreid,
en dat geen eiland in de Oostersche oceaan, onder de brandende
hitte des evenaars, gevonden word, daar zich deeze boom niet
voortplant. Het eiland Mackian, onder het gebied van Ternaten,
werd zelvs bij Rumphius beschreeven, voor het moederland der
nagelen: van waar de Jnlanders van klein Ceram, voor de komst
der Portugeesen in Indien, de Moernagelen heimelijk ontvoerd en
naar haar Land hebben overgebragt en voortgeplant; en van daar
dezelve naar Amboina zijn overgebragt '.

Van het ogenblik dat de Nederlanders bezitters geworden zijn
van de Specerij eilanden, begreepen derzelvere bestuurderen bereids
de aangeleegenheid van dit voortbrengsel en dies noodsakelijkheid,
geene meededingers in die handel te hebben, om des te beeter
in de gelegenheid te zijn, dit product, het geen over de geheele
aardbodem getrokken was, op hare waarde te houden. Eene uit-
sluitende vaart en handel in de Oost-zeën en op de Molucsche
eilanden bedongen zij bij de Europeesche mogenheeden, wier
vlaggen in Indien wapperden, van welk voorregt wij zijn blijven
jouisseeren tot de gemaakte vreede met Engeland in 1784. De
papieren, die over en weeder tusschen Zijn Excellentie de Griffier
Fagel en Hunne Excellentien Lestevenon van Berkenrode en
Gerard Brantsen, Exlra ordinaris ambassadeurs en ministers pleni-
potentiaiis aan het Hof van Frankrijk gewisseld zijn, over de
gemaakte pretentie der ïnge'lschen, Ö/« /* //̂ tóéw </<? z;r̂ V z/aan'
w<"" <& Z?///w//* owafcr<a!W« in de Oost-zeeën, en om des mogelik
dit voorregt te doen behouen, zijn overwaardig om geleezen te
worden.

De gereserveerde vrije vaart in de Oost-zeeën is echter niet
voor voldoende g'oordeelt, om de sluikhandel in de specerij
over zo eene uitgestrektheid van eilanden verspreid, voor te komen;
dus vorderde de Staatkunde een ander middel, namelijk om de
voorlbrengst van de specerijen, in een beknopter bestek te brengen;
van hier dat men van de vroegste tijden bereids op het idee
gekomen is, de nagul en noten muscaat boom eenelijk op Ambon,
mitsgaders omliggende eilanden en Banda aan te kvveeken, en
op de overige eilanden te excerpeeren. Om het welk te executeeren,
jaarlijks commissien van vertrouwde personen naar de onder-
scheiden eilanden wierden afgezonden, om de specerij bomen uit
te roeijen, waar die gevonden wierden.

' Evenzoo in Rumphius' Geschiedenis: „ondertusschen wierden door de
Jnwooners van het Loehoeaeesen land de Garioffel Nagulen urjt de Moluecos
heijmelijk overgebragt eu voortgeplant, eerst op hun eijgen land, daarna op
Hitoe; woshalven de Portugeesen hun op gem. Oust vastmaakten en na de
meesterschap van 't selve laud trugtedeu". AumpAtus dl. I, bl. 5.
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Omtrent de excerpatie der Nagulboom is men ook volkomen
gereusseert '. De continueele uitroeieng heeft de voortplanting
overwonnen, zo dat heedendaags dit product maar alleen in de
provincie van Amboina en onderhorige eilanden word gevonden.
Dan ten aanzien van de Nooteboom, heeft men daarinne zo wel
niet moogen slagen. Niettegenstaande dezelve middelen zijn te
werk gesteld, om die uit te roeijen als omtrent de Nagulboom is
geschied, zijn ze zig blijven voortplanten op de meeste eilanden
in deeze Archipel; zelvs pretendeert men, dat de Notenmuscaten
van het eiland Batchian, Oebij Mayor en meer anderen in de
nabijheid van Ternaten, van een vrij beeter qualiteit zijn als die
op Banda groeien: derhalve hieruit blijkt, dat de Notenmuscaat-
boom een geheel andere eijgenschap bezit als de Nagulboom en
de laatste met geen mogelijkheid op de eilanden in de Moluccos
uit te roeijen zal zijn.

Na deeze toedragt van zaaken valt het dus niet zeer moeijelijk
te concludeeren, van welke aangeleegenheid de opbraak van
Ternaten is. En dat met de intrekking van dit etablissement, ook
te gelijker lijd afstand zoude werden gedaan van een voornaam
gedeelte van onzen handel in specerijen, de eenige mein, die het
koningrijk der Neederlanden bezit, een mein verre overtreffende
die der andere Natiën.

De Heer Rumphius drukte zig in zijne voornoemde beschouwing
aldus uit —

' De koningen van Ternate strekten tijdens do komst der O. I. C. hun
gezag, althans do aanspraken erop, uit tot over Ambon eu do Oeliasers.
In het midden der 17" eeuw werd koning Mandarsah ertoe gebracht om
Batavia te bezoeken, waar met hem in December 1651 oen d.d. 31 Januari
1652 onderteekend contract werd aangegaan, houdende:

„dat men alle de nagulboomen zoude omslaan dewelke in 's konings laud,
op zodanige plaatsen stonden, die na 's konings wederkeoren zoude be-
vonden worden in haar rebellie te persisteeren zoo wel in Amboina als in
Ternate;

„2*° dat den koning daarvoor jaarlijx genieten zoude 12.000 realen, zijn
broeder Kallematta 500 endc andere grooten 1500 d°* en dat zoo lange zij hun
getrouwen gedragen. „De Maequianders zoude men in 't bijzonder voor haare
nagulon uijtcoopen 't welk men giste met 5000 rd" eens voor al te konnen
geschieden;

,3**" dat men geen Quimelahas of Stadhouder meer vooraan in Amboina
zoude stellen.

„Waar mede dus het lang gedragen oogmerk van D. E. Coinp. zoude bereijkt
z\jn, te weeten dat overtollige nagul bomen mogton uijt geroeijt worden, en
de resteerende in Comp* handen alleen, komen, moetende haar als dan ge-
troosten de jaarlijkse onkosten van 14000 realen diese aan de Ternatanen
moste belualeu." .Rump/jius, dl. I I , bl. 25.
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De Castiljaansche kroon, roemt Peru's rijke bergen
De Portugaalsche pogt op het Soffaals zand
D' Ambonsehe Nagulboom kan alle meinen tergen
Die God den Schepper gaaft aan 't Vrije Neederland.

En in waarheid, men kon de voortbrengselen van de Moluccosche
eilanden niet genoeg op prijs stellen. De Engelschen na ann°. 1795
in het bezit van deeze eilanden gekomen zijnde, hebben zig dadelijk
toegelegt, aldaar een vastigheid te bekomen, in de hoope hetzelve na
de overgave van die bezitting te zullen kunnen blijven occupeeren.
Om dit oogmerk te bereiken, hadden zij de koning van Batchian
reeds weeten over te halen, bij een acte van afstand aan hun in
eigendom te cedeeren het eiland Oebij Mayor. Dit plan is echter
door de wijze maatregelen van de Hooge Indiasche Regeering bij
de retablissering van de Oostersche provinciën vereijdelt '. En de
Engelschen zijn genoodzaakt geworden hetzelve te moeten ontruimen.

Het behoeft derhalven geen betoog dat ingevalle de opbraak
van Ternaten, onder de Regeering van Zijne Excellentie Daendels
gevolg genomen had, de Engelschen zig onmiddelijk in het bezit
daarvan zouden hebben gesteld en welke bezitting voor ons aldus
voor altoos verloren zoude zijn geweest... .

Men werpe mij niet voor, dat den Nederlander bij den handel
in specerijen, niet meer dat belang heeft, als bevorens, door de
afbreuk, die men verondersteld de Engelschen ons zullen doen
met de aankweeking van de Nagulen op Isle de France en van
de Notemuskaaten op Bancahoeloe; wat men ook op beide
plaatsen van deeze cultures mogen verwagten en wat ook de
berigten mogen zijn van dies vordering, ik kan Uwe Excellentie
verzeekeren, dat hetzelve meestendeels bestaat in de opheff en
dat mijne berigten dienaangaande inzonderheid van Bancahoeloe,
zo voordeelig niet zijn ten aanzien van de Culture van de noten-
muscaaten als daarvan de algemeene gerugten zijn, behalven dat
de aankweeking daarvan met importante kosten verzeld gaat. De
nagulenboomen, die van Amboina hier- overgebragt zijn, hebben
nimmer in de vrugten willen schieten, wat moeite ook daartoe is
aangewend. En wat betreft de notemuscaten, die hier ingeoogst
worden, hoe ógenschijnelijk ook overeenkomende met die van
Banda, bespeurd men evenwel, zo aan de nooten als foelij een
aanmerkelijk onderscheid, als zijnde niet zo aromatisch en aangenaam
van smaak als de laatstgemelde en zulks geeft genoegsame grond
te veronderstellen, dat het met die culture op andere plaatsen
niet veel beeter als op Java zal zijn gesteld en dat het te geloven
zij, de bomen van Amboina en Banda naar elders overgebragt

Welke wijze maatregelen Engelhard hier op het oog hoeft, weet ik niet.
Hier: Batavia, Buitonzorg, Java?
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door den tijt geheel verwilderen zullen, terwijl de vrugten van
bomen van de alhier of elder ingeoogste vrugten geteeld, geheel
smakeloos zullen worden. En men het dus als zeeker mag stellen,
dat er geen de minste vrees is eenige vreemde Mogendheid, zo
lange wij in 't bezit blijven, van de Moluccos, en dat op de
sluikhandel gelet word, ons in die handelstak afbreuk zal worden
gedaan. En dat men altoos zal prefereren de specerijen, die in
de Molluccos voort geteeld worden.

Engelhard was in staat de toekomst der Molukken nader te be-
schouwen, toen hij uit de Molukken teruggekomen, zijn Bataviaasch
verslag schreef. Hij viudt, naar het schijnt, het rijmpje over onzen
Lieven Heer, die aan het «vrije Nederland" de specerij-streek ter
beschikking heeft gegeven, zoo indrukwekkend, dat hij dit hier weder
met kleine afwijkingen teruggeeft! Daar eeu laudrentestelsel in te voeren,
veroordeelt hij als onmogelijk. Ontleenen wij het volgende eraan:

De gansche Molukkos is een klooster van eilanden, waarvan
Ambon, Banda en Ternate de voornaamste bezittingen van het
Nederlandsche Gouvernement uitmaken. Verscheidene derzelve zijn
onbewoond. De gronden in de gehele Molukkos zijn over het
algemeen zeer vrugtbaar, dan de cultivalie is zeer gering, als
leverende buiten aartvrugten niets anders op, als de turksche
tarwe, hier bekend onder de naam van Jagong. Op de eilanden
Halmaheira en Ceram word padij geculiiveert, doch zulks is van
zo een gering aanbelang, dat het niet noemenswaardig geagt
mag worden. De notenmuscaatboom en sagoweerboom groeijen
over de gehele Molukkos, en de laatste strekt tot voedsel der
inwoners. Het komt den Ondergetekende voor als de bevoorregte
eigenschap der eijla^den gelegen in deze Oosterschc archipel,
dat waar zich geen steil opgaande gebergte opdoed, het land door-
zaaid is met kleine heuvelen en weinig of schier geene vlaktens,
die voor de culture geschikt zijn. De natuur schijnt zelvs aan deze
landen onthouden te hebben alles wat tot de cultivatie bevorderlijk
zoude konnen zijn om dezelve te doen prospireeren. Met uit-
zondering van de eilanden Ceram en Goram vind men geen
rivieren, en geen enkeld dier voor de landbouw geschikt, als
eenlijk op de aan den Zuidkant van Ceram Laut gelegen eilanden.
Door de gehele Molukkos op de gouvernements etablissementen
is de handel zeer beperkt, en bestaat in vogelnestjes, tripangs,
ager-ager, was, massoij paarlen , paarl d'amour, karret-schulpen,
gedroogde paradijsvogelen en houtwerken, die van Nieuw Guinea,
de Papoese eilanden en Halmaheira worden afgehaald of aldaar
worden gebragt door de Ceramraers tegens ruiling van diverse
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mooijen Chinese waren, als ruwe zijde, zijde stoffen, nangkings
en andere Chinese linnens, porcdeinen, stalen pannen, westersche
en Javaansche lijwaten, rijst, arak, koralen, boslemmer messen,
boekspiegels ', parangs etc. e t c , waarvan naar Java of Maccasser
vervoerd worden, behalyen hetgeen door de Cerammers ter sluik
naar Balij en Borneo word vervoerd. Op deze handel worden
grove winsten behaald, maar is ook tevens met vele ongelden,
gevaren en vermoeienissen verzeld, wegens de volksaart der natiën,
waarmede men deze handel drijfd, inzonderheid die van Nieuw-
Guinea en de Papoes, waarbij nog komt de menigte van zee-
rooversvaarluigen, die deze zeen onveilig maken en dus den
handelaar in hunne vaart belemmeren.

Daar nu over de gehele Molukkos geen bouwgrond gevonden
word en de meeste eilandbewoners, onbegrepen de handelaars,
(niet?) enig bestaan hebben, en zich in ene zeer armoedige staat
bevinden, hoofdzakelijk daaraan toe te schrijven, dat zij te luij,
onverschillig en vadsig zijn, als geene behoefte kennende, en over
het algemeen zich ernerende met het kloppen van sagoe en hun
onderhoud vindende in de jagt en vischvangst, die hun mildelijk
voor eigen consumtie gunstig is: zo zoude men wel mogen vragen,
welke verwagting in dusdanige gesteldheid van zaken men hebben
mag van de heffing van grondhuur, daar dezelve, door dwang
ingevoerd zijnde, zeker aanleiding zoude geven tot volksverloop,
die vervolgens een swervend leven zouden aannemen, waartoe
den aard der Moluksche volken zo zeer geneigd is en door de
afgelegenheid en uitbreiding van deze eilanden niet kan tegen-
gegaan worden; van de heffing der in- en uitgaande rechten zoude
meer te wagten zijn en dezelve ook aanmerklijker voordelen aan
het Gouvernement opleveren, indien de vaart in de Molukkos
aan mindere restriction was gebonden.

Engelhard zegt echter te twijfelen, dat men aldus meer, dan wel
gelijke, inkomsten zou erlangen, als uit het monopolie der specerijen,
waarna hij het volgende schrijft:

De specerijen groeien op 's Gouvernementsgrond. De noten-
muscaatplantagies te Banda worden alle bewerkt en gade geslagen
door slaven van het Gouvernement, die aan de perkhouders zijn
afgestaan. Geene inboorlingen worden daar gevonden, die de
voortzetting van deze culture konnen waarnemen en huurlingen
zouden zich met die moeite niet willen belasten, alzo de inzaam
•van dit kostbaar product veel zorg en oplettendheid vereischt;
wat zoude het Gouvernement dus kunnen moveren, om afstand
te doen van de specerijcultuur? En waar is er een equivalent te

' Het woord nam ik goed over.
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vinden om het Gouvernement voor die opoffering te dedomageren;
want het leggen van een grondtax g'evenredigd aan hetgeen dit
product thans opbrengt, maakt in het wezentlijke van de zaak
geene verandering. De gronden, die nu gebezigd zijn voor de
specerijen konnen door geene meer voordeel gevende culture ver-
vangen worden, dus ook dit komt op hetzelfde uit, hetzij de
eigendom daarvan aan een ander word overgedragen onder voor-
waarde, dat het voortbrengsel van de grond tegens een vastgestelde
prijs aan het Gouvernement zal worden geleverd, of dat de eigen-
dom van de grond met het voortbrengsel tegens zekere tax, ge-
evenredigd aan het voordeel, dat dit pr.oduct bij verkoop afwerpt,
word afgestaan en dus zoude zulks inderdaad niet anders zijn
als ene alteratie van voorgaande instellingen. De specerij culture
beschouwt de Ondergetekende gelijk aan een der meinen van
andere Mogenheden; derzelver in standhouding en wezentlijke
waarde hangd af van de weizing, die het Gouvernement daar aan
geeft! Deze weizing komt den tekenaar voor af te hangen van
omstandigheden, die niet altoos te voorzien of dezelvde zijn. Een-
maal tot het besluit gekomen zijnde, om den uitsluitende handel
in specerijen op te heffen en voor particulieren open te stellen,
om vervolgens de voordeden te vervangen door eventuele heffing
van landtaxen, moet de loop daarvan ook aan de gevolgen over-
gelaten worden, alzo het Gouvernement zich door geene toekomstige
verandering immermeer inlaten kan om het eigendom van particu-
lieren aan te randen en dezelve in hunne rechten te verkorten.
Deze overweging komt den tekenaar voor gewigtig genoeg te zijn,
om de redekaveling te sterken, dat het Gouvernement dit voort-
brengsel, althans te Banda, niet aan particulieren moet afstaan
of wel aan zijne onmiddelijke beheering onttrekken, ongeacht wat
men ook mag voorwenden, dat het plantsoen naar vreemde landen
is overgebragt en daarop toepassende de woorden van den groten
Rumphius:

Do Castiljaunsche kroon, roemt Peru's rijke bergen,
Be Portugaalsche pogt, op het Soilaals zand.
D' Ambonsche Nagulboom kan alle meinen torgen,
Die God den Schepper geeft aan 't vrije Nederland.

Dan komt hij terug op de vrees over specerij-aanplautingen in
andere kolouiün; de resultaten hadden tot dusver in geen enkel
opzicht aan den ophef, die hiervan gemaakt was, beantwoord. '/In
1751 is bereids", herinnerde hij, «naar Isle de France de Nagelboom
overgebragt eu moet het niet als vreemd voorkomen, dat men nergens
bij enig antheur gewag vind gemaakt van de inzaam, die gedaan
zon zijn; en zoo men enige acht mag slaan op de algemeene
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rapporteu, dat in den gepasseerde jare aldaar niet meer dan 5 a 6000
ponden nagelen zijn ingezameld, zo kan men daaruit afleiden, dat
de afbreuk, die door deze concurrentie aan het Moederland word
toegebragt, niet noemenswaardig is, aangezien het nu bijna 70 jaren
geleden is, men gelegenheid heeft gevonden, de plant uit de Molukkos
naar Isle de France te verplaatsen. De schaarsheid aan werkvolk en
duurte der werkloonen, zo wel op Bancoeleu als op de Mauritius
geeft ook te onderstellen, dat uien de specerijen minder goedkoop
dan in de Molukkos zal cultiveren en wat de competitie en de
qualiteit betreft, deze zal altoos moeten wijken voor de Oostersche
voortbrengsels van dat gewas. Reeds heeft de vraag in deze artieul
bevestigd, dat men de voorkeur geeft aan het product der Specerij -
eilanden en dat alleen lagere prijzen den consumateur kunnen aan-
moedigen om dezelve te kopen." •

Wat betrof de uitroeiing der specerijboomen, deze bestond,
naar Engelhard's oordeel meer in naam dan inderdaad, waarna
hij vervolgde:

Bij gelegenheid dat deze materie, in tegenwoordigheid van de
Engelsche resident van Ternaten W. G. Mackenzie wierd ver-
handeld , remarkeerde die Heer op een zeer naive toon, dat
de gansche armee van Buonaparte in thien jaren niet in staat zoude
zijn geweest de specerijbomen uit te roeien, die op de onder-
scheidene eilanden in de Molukkos in het wild opgroeien. Dit
zeggen mag men nu wel als wat overdreven aanmerken , echter
is het nogthans zeker, dat de ondervinding geleerd heeft het
moeielijke van deze extirpatien en dat de specerij boom als 't ware
tegen de bijl opgroeit. Dan hoe het hiermede ook moge gelegen
zijn, de uitroeijing ter plaatse, waar zulks onder het voormaalig
Hollandsch bestuur jaarlijks geschiede, de noodsakelijkheid komt te
vorderen daarbij te continueeren, omdat de ondervinding reeds heeft
bevestigd, dat de Inlander op die plaatsen geen smokkelhandel in
specerijen drijft, wijl hij het versamelen even zo gevaarlijk houdt als te
Ambon en Banda de verkoop of vervoer! In de districten Maba,
Weda en Pattanie, liggende aan de agterzijde van Halmaheira,
onder Tidor sorterende, zoude ene uitroeijing tegenwoordig zeer

' „Ik wil wel gelooven", leest men bij OKiner, dl. I , bl. 165, dus een 5-tal
jaren later, „dat de Engelschen het met vele kosten en met hunne bekende
loffelijke nijverheid zoo ver znlleii brengen, dat zij in hunne bezittingen do
beide genoemde specerijen in aanzienlijke hoeveelheid winnen, maar de
ervarenste Engelsehe planters zelven, te Benftoeüe» en elders , hebben open-
hartig erkend, dat alle pogingen om het gewas te veredelen, ontoereikend
zijn geweest om daaraan die hooge voortreffelijkheid te geven, welke het
schier zonder eenige kunst of moeite in de Jibh<fc»c/ie gewesten bekomt.'
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moeijelijk gaan, alwaar waarschijnlijk in geen 25 jaren de extirpatie
heeft plaats gevonden, en alwaar zich de volkeren op de inzaam
en behandeling van de notenmuscaten met naarstigheid hebben
toegelegd, waardoor zij de gelegenheid hebben gevonden dezelve
te Bitjolie, de hoofdplaats van Weda, aan de aldaar voorbij-
varende vreemde schepen tegens amunitie te verruilen of wel aan
de Cerammers te verkopen, die daarmee op Balij en Borneo ten
handel komen. De jongst afgegane Engelsche gouverneur Martin
had dit ook ingezien en uit dien hoofde heeft hij bij den afstand
van Maba, Weda en Pattanie aan Sulthan Mudah, in het con-
tract door dezen vorst op den 6" Maart 1815 gepasseert, laten
invloeien, dat hij zich verbind om alle de specerijen, die zijne
onderdanen uit deze districten colligeeren, aan het Gouvernement
te leveren: de Notenmuscaten tegen rd* 20 de picol van 12511:
Hollandsch en de Foelij tegens rd* 30 de picol en welke voor-
waarden ook onder het presente bestuur zijn blijven continueren,
dewijl, hoe inferieur ook deze specerijen zijn, die zich niet lang
laten preserveeren, het niet te min voor het Gouvernement altoos
voordeliger is, dat die in haar handen geraken dan wel in die
van vreemden, die dezelve voor geringe prijzen aan de man
brengen en de consumtie aanvullen, waardoor het debiet van dit
product aanmerkelijk word benadeeld, ja van vrij meer invloed
op het debiet van de Bandasche notenmuscaten mag g'acht worden,
als die op Bancahoeloe of elders worden ingezameld.

26
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HOOFDSTUK III.

Uitrusting der expeditie roor de overneming der Holukken.

Samenstelling der expeditie te Soerabaja. — Uitrusting van de
fter^e» (o Batavia. — De overste Kraijenhoff en de majoor Beetjes. —
Ingehuurde transportechepen. — 's Landsvoogds brief d.d. 7 Februari 1817
aan Koloniën over het vertrek van de üe^ersfter^en met troepen. — Reis
van de J?cyjer.s6er̂ gn met de StcaNoio van Batavia naar Sidajoe d.d.
5-18 Februari. — Rapport van C. C. G. G. d.d. IS Februari 1817 naar
Holland hierover. — De -Euerteen van Makasser te Soerabaja. — De
commandant Dietz en zijn eerste officier Ver Huell. — De iVassfl» en
commandant Sloterdijk.

Terwijl men zich te Batavia beijverde om de expeditie vooral te
organiseeren op papier, werd Soerabaja bestemd voor de uitrusting
zelve. De naar de Molukkeu bestemde schepen lagen er reeds of
zouden derwaarts gaan om eerst van daar gezamenlijk weg te zeileu.
SoerabajVs reede was gezonder dan die van Batavia; ook de instructie
aan schout-bij-nacht Buijskes inedegegeveu voor het eskader, dat
de Commissie-Generaal uit Holland naar Batavia voerde, schreef
voor om, ter wille van de gezondheid der scheepsequipage, ten
spoedigste na aankomst te Batavia de schepen te doen doorzeilen
naar Soerabaja'. Bovendien had men daar den Constructiewinkel,
die beter gelegenheid gaf tot herstellingen dan Batavia aanbood.
//Of mij de expeditie naar de Groote Oost werk geeft, behoef ik
UwEdGestr. niet te zeggen", schreef Soerabaja's resident Van Lawick
aan Eugelhard ^, «maar waar de geprojecteerde somma geld van
daan zal zeuleu weet God; maar ik zie er geen kans toe." Nu ,
Commissarissen-Generaal zagen er eigenlijk ook geen kans toe; zij
gaven dientengevolge te weinig geld mede eu al kou de Moluksche
commissie zich ten slotte helpeu met wissels, deze had erdoor
eeu zekere onvrijheid van beweging, die niet aan het plaatselijk
beleid len goede is gekomen.

Schout-bij-nacht Buijskes bevond zich destijds te Soerabaja,
om voor het ordeneu der expeditie het noodige te verrichten. Het

ie, bl. 275.
Brief d.d. 14 Februari 1817: zie bl. 344.
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ter reede van Batavia gelegen oorlogsschip j y y
werd mede bestemd aan dezen tocht deel te nemen en vertrok den
5" Februari. De commandant, kapitein-luitenant t/z. J. GROOT, die
den overleden VAN EVERDINGKN VAN DEK NYPOOKT was opgevolgd,
voud veel in schip, equipage, voorraden onvoldoende. Elders deelde
ik reeds eenige bijzonderheden uit zijn scheepsjournaal mede».
//Van de amunitie", vervolgde hij, -/was een groot gedeelte van
het kruit bedorven en meest alle kardoesen, zo pergamenten als
saaijen verrot, of door de rotten opgegeten, om welke redenen ik
ook aanvraag voor kruit en kardoeseu deed, het eerste wierd mij
uit de schepen te Soerabnya toegestaan, dog de kardoesen geschrapt.
Nadat ik van alles kennis gegeven had, kwam dagelijks de victualy,
water, alsmeede het geld en andere goederen voor de coll. Amboina
aan boord, alsmede eenige kisten, ten getalle vaD 70 met geweeren
en eenige amunitie; ook kwam de sultan van Solo (/"</og/a) met zijn
gevolg als staatsgevangene en eindelijk Commissarissen Engelhard eu
Middelkoop tot overnemen van de Moluksche eilanden, met hunne
familliën en klerken. Nadat alles aan boord was en zo veel moogelijk
weggeborgen en gestuwd, ging ik den 5 februarij onder zijl."

Op dit schip bevonden zich tevens troepen. Tot commandant te
Ambon werd aangewezen de overste KKAIJENHOFF , doch eigenlijk
noode, bij gebrek aan beter. Met het uitbreken der onlusten zou
het inderdaad aan den dag treden, dat men er een ander man had
moeten hebben.

Ook aan geuie-officieren bestond gebrek; het middellijk gevolg is
hiervan groot geweest; laat ik de uiteenzetting eenigszins hoog opnemen.

De formatie der genie voor Indië was in Nederland vastgesteld op
1 kolonel-directeur, 1 overste-onderdirecteur, 4 kapiteins, 2 eerste
luitenants en 4 tweede luitenants. Reeds destijds had men dit eigenlijk
te weinig gevonden en de behoefte begroot op 24 officieren, //zeer
matig gecalculeerd" =; doch men kon in Holland, waar ook groot
gebrek aan genie-officieren bestond, niet meer dan 12 officieren
missen. Intusscheu werden zelfs dezen niet uitgezonden, maar slechts
1 luitenant-kolonel en 6 officieren, //daar de EP. Inspecteur Generaal
van de Genie voor zijn korps eeneu uitgebreider! kring van werk-
zaamheden geopend zag" *. Dit 7-tal officieren nu trachtte de

' Teru^aue, bl. 310.
' Betrospeetieve beschouwing van landvoogd Van der Capellen in zijn

missive d.d. 20 Juli 1816 N°. 142 aan Koloniën.
' De 6 officieren bestonden uit 2 kapiteins, 2 eerste ea2 tweede luitenants.
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Regeering in Indië uit te breideu met op Java aanwezig zijnde oud-
gedienden. Vandaar, dat de Bataviasche Courant van 81 Augustus
1816 onder het hoofd i>w»z«\ï inhield de benoeming: //Tot majoor
W. O. Burgemeestre en G. J. Beetjens, voormalig luitenant-kolonels
bij het korps der genie hier te lande" ' .

Wij zullen hierna zien, dat als een der oorzaken van den opstand
te Saparoea wordt besproken de ruwe manier, waarop men met de
werving van soldaten zou zijn omgesprongen. Er is geen enkel
bewijs voor, dat Beetjes hierop eeuigen invloed heeft uitgeoefend:
rechtstreeks kon hij het niet, daar hij geen werfofficier was, middellijk
zou het dan moeten geweest zijn door den invloed zijner eigenaardige
opvattingen erover. Hiervan wordt echter niets vermeld en het is
zelfs de vraag of de geheele beschuldiging wel grond van bestaan
heeft; maar afgescheiden daarvan, leeren wij toch Beetjes als
werfofficier op Java reeds van een weinig geschikte zijde kennen,
waarom de zaak hier in herinnering wordt gebracht. Hij, «een zoo-
genaamde liplap of half blanke, op Java geboren en opgevoed, naar
de algemeene opinie een zeer onkundig officier" *, had zijn eigen
gedachte over de wijze, hoe men aan soldaten «door vrijwillige
werving", gelijk hem was opgedragen, moest komen; misschien
was de mauier van doen een voortzetting uit den Compagnie's tijd.
Hij schreef namelijk den regent van Bandoug '/om hem behulpzaam
te zijn in het verkrijgen van manschappen", gelijk de klacht van
den resident der Preanger aan den Land voogd d.d. 30 September
1816 N°. 2 luidde, 's Landvoogds besluit d.d. 3 October 1816 N°. 1
nam dientengevolge iu aanmerking: //dat de geest van onderwerping
welke de Inlandsche hoofden bezield, de verzoeken van eenen officier
van rang in commissie voor het Gouvernement handelende, onfeilbaar
zoude doen beschouwen als eenen bepaalden last, aan welke te
voldoen zij zich stiptelijk verbonden zouden achten en dat daardoor
de door den Gouverneur Generaal gelaste vrijwillige werving, de
gedaante eener gedwongen conscriptie zoude aannemen, terwijl aan
den anderen kant eene officiële briefwisseling oumiddelijk tusschen
Inlaudsche hoofden en personen geenerlei civiel gezag in derzelver
districten bekleedeude even strijdig is met de iu deze volkplanting
bestaande wetten, als met de begiuzelen eeuer goede administratie".
Op dezen grond werd deu Legercommandant opgedragen: '/den

' De courant drukt Beetjens, doch de majoor heette Beetjes.
^ Briesen-K <*. Graa#\ dl. I I , bl. 15.
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Majoor Beetjes bekend te maken met het ongenoegen van den Gouver-
neur Generaal over het door hem in dezen gehouden gedrag, en
voorts alle de met de werving gechargeerde officieren en wel specialijk
den Majoor Beetjes niet alleeu ten ernstigste te verbieden tot het
verkrijgen van manschappen de onmiddelijke hulp der Inlandsche
hoofden in te roepen of andere middelen te beramen, welke de
uitwerking zouden hebben, de door het Gouvernement gelaste vrij-
willige werving in een gedwongene conscriptie te doen veranderen,
maar ook dezelven te prohiberen, immer met de Iulandsche hoofden over
officiële zaken (e corresponderen, anders dan door middel van den
Resident, die als de hoogste civiele magt in ziju district daartoe
de bevoegdheid heeft".

Het incident was hiermede niet ten einde. Het bleek, dat de
door Beetjes aangeworveuen inderdaad geprest waren; nauw inge-
deeld zijnde, trachtten zij dus te ontvluchten, hetgeen den Leger-
commandant bij missive d.d. 10 November 1816 N°. 1046 aan den
Landvoogd deed schrijven : "dat de Majoor Beetjes in het aanwerveu
van manschappen voor het korps Pioniers tegen zijnen plicht van
compulsive middelen heeft gebruik gemaakt, welke reeds aanzienlijke
desertie ouder dat korps hebbeu veroorzaakt, en overigens moeten
strekken, om den nadeeligsten iudruk te verspreiden, omtrend de
bedoelingeu van het pas herstelde Nederlaudsche gezag, eu daarom
voorstellende het gedrag van den Majoor Beetjes te onderwerpen
aan eenen krijgsraad". Bij G. B. d.d. 13 November 1816 N°. 3 ,
werd dientengevolge de Legercommandant gemachtigd Beetjes bij
zijn terugkomst te Hatavia in arrest te stellen en hem voor een
krijgsraad te trekken : «tot het onderzoeken van het door hem ge-
houdene gedrag in het aannemen van manschappen voor dat korps
in de Preanger Regentschappen en het district van Cheribon".
Verder werd rapport gevraagd '/over de wijze, waarop buiten na-
deel van den Lande, de pioniers, die tegeu hunnen vrijen wil zijn
geënrolleerd, zouden kunneu ontslagen en naar hunne haarsteden
terug gezonden worden". Bij missive d.d. 28 November 1816 N°. 1316
antwoordde de Legercommandant: «dat van alle aangeworven
Pioniers zich slechts vier hebben aangegeven als vrijwillig in dienst
te willen blijven eu dat de overigeu door desertie sedert zijne laatste
missive van 94 tot op 14 manschappen zijn gesmolten, welke hoe
eer hoe beter dienen te worden verzonden, om den geest der overige
manschappen niet te bederven". De voor deze manschappen gemaakte
onkosten bedroegen 'n f 1400. Het G. B. d.d. 29 November 1816 N°. 2
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machtigde daarop den Legercommandant: //de nog overblijvende
onwettiglijk geëngageerde Pioniers zoo spoedig doenlijk naar hunne
haardsteden terug te zenden".

Hoe de krijgsraadszaak afliep, is mij niet bekend; maar als
C. C. G. G. bij besluit d.d. 19 November 1816 N°. 18, op voorstel
van deu Landvoogd, de voorwaarden goedkeuren, waarouder op
Madoera zal worden geworven door de vorsten aldaar; als de Land-
voogd meer dan ée'u besluit neemt om die heereu zijn tevredenheid
over hun ijver te kennen te geven en wanneer overigens de ge-
worveuen er ook van door gaan: moest dan niet bij de Regeeriug
in de gedachte rijzen, dat wat zij tegen Beetjes zoo hoog op-
namen, door hen zei ven op Madoera tegelijkertijd werd in de hand
gewerkt?

Heel erg zal ook wel tegen den werfmajoor niet zijn opgetreden,
want kort daarna, immers bij G. B. d.d. 7 Januari 1817 N°. 4 ,
werd hem opgedragen de expeditie ter overneming van de Molukken
te vergezellen, //ten einde aldaar eeuen algemeeuen opuaam te doen
van alle militaire posten en forten, en alles wat tot de defentie
betrekking heeft". Een nader besluit van 15 Januari 1817 N°. 6
gelastte hem dezelfde opneming in het Makassaarsche te doen bij
zijn terugkomst uit de Molukkeu. Hij kwam echter van de Molukken
niet terug. Zijn verleden wees hem geenszins aan als troepenaan-
voerder; nochtans werd hij aan het hoofd eeuer expeditie naar
Saparoea gezonden bij het uitbreken der onlusten. Hij leidde de
zijnen in den dood tot op een paar na, van het driehonderdtal,
waarover hij het bevel voerde; gelukkig, dat hijzelf erbij sneefde.
Voor de keuze van hem als expeditie-commandant is niet ten onrechte
Kraijenhofl' verantwoordelijk gesteld.

Met de J&?$yrer*ö«ye» vertrok van Batavia het ingehuurde trausport-
schip SHW/CMP, nader gevolgd door de koopvaarders jtfa/Saiar en
tfafowiofe, aan boord hebbende vele voor deu dienst der Moluksche
eilanden bestemde ambtenaren ' .

Ziehier hoe de Landvoogd bij missive d.d. 7 Februari 1817 N°. 302
het vertrek van de ^3y«-*i«ry^ meldde aan Koloniën:

Den 5» deezer is dat gedeelte van de expeditie voor de Groote
Oost, hetwelk van hier moest vertrekken om zich te Soerabaja
bij de overigen te voegen, gezeild. De verdeeling der troepes,
voor zoover die hier is kunnen worden bepaald, is als volgt:

' Verg. bl. 375.
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Geprojecteerde verdeeling der Troupes in du Groote Oost.

.4»ifcou(a en Onder/ioortjAeden.

Europeanen 55
Inlanders 250
Artilleristen 55

Europeanen 35
Inlanders 150
Aitilleristen 40

225

Europeanen 55
Inlanders 150
Artilleristen 30

235
jl/e»i<z<2o en OorontfuZo.

Europeanen 35
Inlanders 50
Artilleristen 25

110
930

N.B. Onder du Artilleriston bevonden zich 44 Europeanen.

Staf 14

Totaal . . . 944'

Daar het personeel bij het wapen der Genie niet toereikende
is, om den dienst op dit eijland naar behoren waar te nemen,
heb ik tot den permanenten dienst niet meer dan een officier der
Genie (den i" Luitenant Brouwer) derwaards kunnen zenden;
dan daar alle militaire etablissementen en gebouwen aldaar zeer
waarschijnlijk evenzoo verwaarloosd zullen bevonden worden als
hier, heb ik den majoor bij het korps Pioniers Beetjes, welke
voorheen als ingenieur in die gewesten gediend heeft, in eene
lemporaire commissie derwaards gezonden, en hem gelast bij zijne
terugkomst ook het etablissement te Makasser te bezoeken . . . .

De belangrijke post van kommandant der Molukkos had ik
gewenscht aan den IA Kolonel Bisschoff te kunnen aan vertrouwen,
dan de ware gezindheid der vorsten op Macasser, en voornamelijk
van den Koning van Boni omtrent het Gouvernement, niet ge-
noegzaam kennende, heb ik vooralsnog niet raadzaam geoordeeld,

• Het verband met de 814 man infanterie, vermeld op bl. 358, is niet duidelijk.
Neemt men aan, dat hetgeen hier vermeld wordt als „Europeanen" en „In-
landers" was de infanterie, dan komt men op 780, dus op het blijkens
bl. 357 oorspronkelijk gesteld aantal.
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deezen officier van daar weg te nemen en heb dus ad interim
de IA Kol. Kraaijenhoff als de hoogste officier in rang met deeze
functien belast.

Niet al de hier vermelde troepen waren aan boord van de op den
5" Februari vertrekkende .%?<?r,s6«y,?« en SwaWow. Onderweg moesten
er opgenomen worden, te beginnen met Cfonèo»; maar het weder
was zóó ongunstig, dat toen het schip op de hoogte ervau aankwam,
Groot ad 6 Februari in zijn journaal aauteekende: //Ik bemerkte
met het manoeuvreereu als dat de equipage zeer zwak was en dat
ingeval ik mij onder de wal begaf, een lager zijnde, gevaar liep
met de minste tegenspoed, met een dikke betrokken en buijige lugt
daarop te komen, waarom ik met goedviuden van Heereu Commis-
sarissen besloot, om mijne rijze naar Samarang te vervolgen." Uit
kwam trouwens zóó geheel overeen met het verlangen van Buijskes,
die de moeilijkheden voorzien had, dat eeu schip was afgehuurd
om de £gj0r«vfi«ye» te ontmoeten eu den Commandant te doen
weteu, de reis voort te zetten zonder Cheribon aan te doen. Den
7° ankerde men ter reede van Smara?^, waar o. a. werd aange-
troffen het mede voor de Molukken bestemde oorlogsschip JVa&saw;
deu volgenden dag gingen erop over de van Jogja verbannen sultan'
Sepoeh eu zijn gevolg. Deu 10" kwamen troepen op de Jfegp«r«&»y0«,
138 man, waarbij vrouwen en kinderen. Van Middelkoop verliet
het schip en volgde over land zijn bestemming tot Soerabaja;
Engelhard keerde van zijn uitstap naar Semarang terug aan boord
van de i2<yye™J#y«ï, die den 11° haar reis voortzette en deu 13"
ankerde ter reede van O«o>o«y Pa«y£a, iu het gezicht van de straat
Madoera eu het huis van den regent van Sidajoe, een groot,
wit, vierkant gebouw, hetwelk eenige mijlen uit zee reeds duidelijk
gezieu kon worden, eu daarom, onder den naam van het /Saw ya«
<SWa/oe, bij de zeelieden een wel bekend en goed teeken was om
zich op deze hoogte te verkennen of de straat Madoera te
naderen ' .

Deze reede van Sidajoe was bestemd voor de verzamelplaats van
de naar de Molukken bestemde schepen. Buijskes schreef d.d. 14
Februari aan Engelhard : //dat daar het zeker nog wel eeu dag of
vier zoude aanhouden eer de oorlogs schepen gereed waren, UwEdG.
des verkieseud na herwaards koude komen". De commissaris bleef
echter aan boord, misschien wel omdat resident Van Lawick hem

» OKwer, dl. I , bl. 9.
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niet te logeereu vroeg. Althans deze verontschuldigde zich iu zijn
hiervoreu vermelden brief • van hem niet te hebben uitgeuoodigd "oui
bij mij op het verwaarloosde Simpaug te komen logeeren", met de
mededeeling, dat zijn logeerverblijf reeds in beslag was genomen.
Alzoo de gewone Iudische geschiedenis voor de bestuurshoofden,
die huu huis als logemeut zoowat hebben open te stellen, om niet
op de humeuren van inspecteurs e. t. q. te werken.

Drie dagen ua het vertrek van de Moluksche commissie zonden
C. C. G. G., teu vervolge van den op bl. 374 vermelden brief, ouder-
staand rapport d.d. 8 Februari 1817 N°. 50 aan Koloniën:

Wij gaven UHoogEdelGestrenge bij onzen brief van den 18
Januarij II. berigt, dat de expeditie tot de overname der Moluksche
eilanden, waarschijnlijk in het begin dezer maand zoude ver-
trekken. Thans hebben wij de eer UHoogEdelGestrenge mede te
deelen dat op den 5" van hier gezeild is zijner Majesteits fregaet
de Maria Reigersbergen en het transportschip the Swallow, aan
boord hebbende de door ons benoemde Commissarissen ter over-
neming benevens het grootste getal der ambtenaren naar de groote
Oost bestemd; deze schepen zullen Sourabaja aandoen, teneinde
van daar gezamenlijk met de geheele expeditie naar de plaats
hunner bestemming te stevenen.

Ter bespoediging van alles wat tot deze expeditie (welke uit
hoofde van de moessons naar de aankomst van troepes uit
Nederland niet kon wachten -) belrekking heeft, is de Commissaris
Generaal Buijskes zelve naar Sourabaija gereisd; wij vertrouwen,
dat hierdoor alle vertraging zal zijn voorgekomen, en dat wij bij
eene volgende gelegenheid, in staat zullen zijn UHoogEdelGestrenge
kennis te geven, dat alle de schepen Java hebben verlaten ter
bezitneming van dat gewigtig gedeelte onzer Koloniën, welke zeker
met der tijd van aanbelang zal worden, doch welker bezitneming ^
ons op dit oogenblik aanzienlijke uitgaven veroorzaakt, die nog
worden vermeerderd, door de duurte der benoodigdheden, welke
wij derwaarts hebben moeten zenden.

Wij zouden nu ook reeds aanstalte maken, tot het bezetten van
Malacca en de etablissementen op de westkust van Sumatra en
van die in Bengalen, ware het niet dat het achterblijven der
troepes, welker gemis ons dag aan dag meer in verlegenheid
brengt ons buiten staat stelt, om voor als nog verder iets te
kunnen ondernemen. Wij betreuren steeds de blijkbare vertraging
in alle de door ons gewacht wordende expeditien.

• Zie bl. 402.
* Verg. bl. 357-358.
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Wij voegen hiernevens nog de Instructie voor de door ons
benoemde Commissarissen ter overneming van de Moluccos,
UHoogEdelGestrenge bij onze Missive van den 18 Januarij 1.1.
toegezegd, en hebben de eer UHoogEdelGestrenge verder te
berigten, dat wij ten aanzien van het eiland Timor, tot het besluit
zijn gekomen, om aangezien deszelfs ligging, het weder onder
het onmiddelijk bestuur van Amboina te stellen, gelijk zulks te
voren heeft plaats gehad.

De eerste buitenbezitting, die C. C. G. G. na de overneming van
de regeering hadden doen bezetten, was i/a/fcawCT- geweest; daartoe
diende het oorlogsschip ^nfmV«a£ j ^ W t o met den kapitein t/z.
D. H. DIETZ als commandant. Nu bracht Dietz den commissaris
CHASSÉ, zonder dat deze zijn taak naar behooren had vervuld ' , te
<SWa6a;a terug en vond hij er de order om zijn schip te doen
deelnemen aan de expeditie naar de Molukken, terwijl hijzelf als
bevelhebber van het eskader zou optreden, üietz, reeds commandant
van de A W t a , toen Elout en Buijskes er de reis naar Batavia
mede maakten 2, was een wat te voorzichtig, niet op de hoogte
van zijn tijd zijnde zeeman \ Hij kou zich overigens niet toonen
toen het er vooral op aankwam, immers bij het uitbreken van
den opstand; want nog vóór dien tijd overleed hij iu de baai van
Ambon. Dit zou het ongeluk worden van zijn opvolger als
chef van het eskader te Ambon SLOTERDIJK, commandant van de
JV

« Zio o.a. de afkeuring op bl. 17-19 van tfermes-.VaAasser, nommer VI
(1828). In eon purlieu lieren brief d.d. 3 November 1*21 van landvoogd
Van dor Capellen aan generaal Do Koek leest men: „De zaken van Makasser
malen mij in het hoofd en ik ben bevreesd dat het ongemakkelijk zal wezen

. de goede partij te kiezen. Ik beken gaarne dat ik taet schroom en niet dan
in de uiterste noodzakelijkheid aldaar oorlog zoude willen voeren. Ik ben
in dat gevoelen nog meer bevestigd door eene conversatie heden met Coop
a Groen gehouden. Hij schijnt de zaken daar wel te kennen en meent ook
dat Ch. in L816 verkeerd gehandeld heeft." — Deze brief in het Rijksarchief,
Aanwinsten 1905 sub XLIV N» 1. — Den 12" Maart 1825 schreef Engelhard
van Batavia aan Elout te 's-ttravenhage breede beschouwingen over de
Makassaarsehe zaken, waarin men leest: „wat heeft de commissaris Chassé
niet verzuimd bij den overnaam van dat etablisement uit handen der Engel-
sohen?" Brieuen-F.-rf.-Graa/f dl. I , bl. 165. — „Veel zedelijk nadeel" was het
gevolg van Chassé's „vluchtige regeling der zaken van Celebes" zeide ook,
in navolging van het Hennes-artikel de heer X Tideman in zijn rede, ge-
houden d.d. 18 Januari 1910 in het JMtscA «<™oofe!c/i<y>.

. » Zie Teru^are, bl. 274 en 288-295.
» Zie het .En^Aard-artikel, bl. 1013.
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Wie met //een waar genoegen" de nadere bestemming van de
/?(?«•&«» zeide te vernemen, was Dietz' eerste officier Q. M. R.
VKE HUELL, verlangend als deze dichterlijk en wetenschappelijk aan-
gelegde sympathieke mau was de Groote Oost te leeren kennen ' .

De oorlogsschepen, die destijds uit Holland waren gekomen,
verkeerden meerendeels in zeer slechten staat, waarvan het gevolg
was, dat geen enkele reis kon plaats hebben, of zij vorderden,
indien niet finale buitendienststelling, min of meer belangrijke ver-
timmeringeu -. Nn de Makassaarsche reis, moest er dus de .ÈW&e»
onmiddellijk aan gelooven. //Wij begonnen dadelijk om ous tuig ua te
zien", schreef Ver Huell *, //namen den boegspriet van het schip
f̂fwfer<&m over, daar de onze vervuurd werd bevonden, alsmede

eeue groote steng van ^e ifaï'ter, maakten nog eeuige noodwendige
herstellingen zoo binnen als buiten boords, en kregen een nieuw
roer, daar het onze, op de reize naar Macasser, in den kop gekraakt
was." Den 11° Februari 1817 was het schip voldoende hersteld om
naar de reede van Sidajoe op te varen en zich dus te voegen bij
de üfeyyerjöwye», die den 13" juist naderde, toen de ift>(er&<?« //tot
het fort van binnen was komen zeilen", gelijk Dietz' journaal mede-
deelt. Den dag nadat men alzoo ankerde voor Oedjoug Paugka,
verscheen er tevens het oorlogsschip iVawaw, commandant Sloterdijk,
het schip dat zooveel ambtenaren uit Holiaud te Batavia had
aangebracht *. Als Buijskes in een aan de Commissie-Generaal gericht
schrijven over de oorzaken van den opstand den gouverneur Van
Middelkoop ernstig bezwaart, moet hij er toch tot diens verschooniug
bijvoegen, //dat door het ontijdig afsterven van deu kapitein Dietz
het commando op een zeer zwak officier was vervallen, die in dien
verwarden toestand van zaken, den waaruemenden Gouverneur van
geene de minste assistentie is geweest". Sloterdijk zelf wachtte geen
berisping af; den dag vóór Buijskes' komst te Ambon, den 29° Sep-
tember 1817, maakte hij een einde aan het leven, dat hem reeds
zoo vele maanden zwaar te dragen was gevallen.

» Fer ffiteB, dl. I, bl. 74.
' Verg. Teru^ai'e, bl. 44, 224, 287, 301, 304, 309.
• Fer BiteM, dl. I bl. 75.
* Zie Ter^ave, bl. 323-383.
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HOOFDSTUK IV.

De aankomst van de Nederlandsche commissie te Ambon
(1.(1. 8 Maart 1817.

Het natuursohoon van Ambon. — Hitoe en Leitimor. — Ondergang
van Hitoe's vrijheid. — De weg Koema tiga—Hitoe lama. — De binnenbaai
van Ambon. — De pas van Bagoeala. — De baai van Wai. — De ligging
van de hoofdplaats Ambon. — Batoe gadjah. — Batoe merah. — Aankomst
der Commissie.

Wij lazen, dat Oedjoug Pangka de ankerplaats was van het voor
Ambon bestemd eskader. De commissarissen met hun dames gingen
daar op de iÜWfaeM over; commandant Dietz kwam er nu ook van
Soerabaja aan boord; den 21" Februari werd onder zeil gegaan ' .

Den 7" Maart eerst was men bij het z.g. //gat van Ambon" -,
derhalve in het gezicht van de om de schoone natuur beroemde
baai van dien naam. Geen schrijver, die haar aanschouwde, laat na
in min of meer geestdriftvolle woorden den machtigen indruk van
het ontplooiend natuurtooneel' weer te geven. //Es ist, als hatte
Künstlerhand das Ganze mit Sorgfalt componirt, und dies Bild stellt
nicht uur den Glanzpunkt der Bai dar, sondern ist überhaupt das
Schönste, was Ambon zu bieten vermag"*. En in Ver Huell zou
niets van den artist gelegen hebben, wanneer hij niet de kunst der
bewondering had verstaan, alzoo zijn gemoed niet ware volgeschoten
bij het naderen van Ambon: //Toen wij nog drie mijlen van dit
eiland af waren, woei ons reeds de bloemengeur liefelijk tegen.
Het was eene verkwikking om te loefwaarts op, de balsamieke lucht
in te ademen. Het zijn vooral de bloemdragende boomen, zoo als
de Xa«a«<7fl» f£/twia t/ajtxm'caj, de Fottaraên'a, de iVoyeWoo»?, en
meer andere welriekende bloemen, waarmede dit vruchtbare eiland

i Over de reis, zie J^n^eiAard-ariikel, bl. 1011 en 1023. — Ik deel daar mede,
dat het scheepsjournaal van de Jïe^ers&ei'̂ eM, naar aanleiding van het ankeren
ter reede van Boelekomba, niets vermeldt over het verlangen naar betel en
sirih door mevr. Engelhard, maar het jour»aa!-B teekent ad 2 Maart aan:
„Zonden een sloep aan de wal, om eenige ververschingen te halen''.

» Fon Bo*e, bl. 11.
(ÏS94;. bl. 2.
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bedekt is, welke dezen geur zoo ver over de zee verspreiden.
Ik had hiervan wel eens in Reisbeschrijvingen gelezen, doch het
altijd een overdreven sprookje gewaand, en thans ondervond ik het
tegendeel.

//Den 8°''° stuurden wij op het land aan; hoe meer wij naderden,
hoe vermakelijker het zich op deed. Boomen, met onderscheidene
schakeringen van groen, overdekken het eiland, van de heldere
golven, tot daar waar de zilveren wolkjes op de bergen rusten,
hier en daar afgewisseld door aardigeNbamboezen woningen en de
puntige daken der Moorsche tempels" ' .

Wij zullen deze baai nog zoo dikwijls in- en uitgaan, dat het
de moeite loont om haar aanstonds met het omringende land en
ziju ons geheel vreemde plaatsen te beschouwen.

De langgerekte inham heeft van het noord-westelijke /Z?7o« —
'n 29 minuten of ruim 7 geogr. mijlen lang en vau 4 tot bijkans
10 minuten, dan wel 1 tot 2 | mijl breed — het veel kleinere
zuid-oostelijke Zei'^'mor afgescheiden, waarvan de grootste lengte
nog niet de helft van die van Hitoe is en er slechts met 'u 1200
meters breede strook lands aan bevestigd is -. //Amboiua bij de
portugeesen Araboino, bij de Inlanders Ambon genaamd", wordt,
lezen wij bij Rumphius \ "bij kans in twee Eijlanden verdeelt, die
met een smallen hals bij het dorp Baguala •* aau malkander hangen,
het grootste deel hiet men de Cust van Hitoe meest van mooren
bewoond, het kleenste deel legt na 't Zuijden en hiet Leijtimor
geheel van Christenen bewoond, waar op legt het Casteel Victoria,
daar de Gouverneurs hare Residentie houden." De vooruitspringende
hoeken van dezen schooneu inham heeten £aaj» yi/a«(7 en £aa^ iVbesawzVe,
de eene west, de andere oost. Met den bouw in 1600 van een fort
in het land van Hitoe vingen de pogingen aan om ons gezag op
het eiland Amboiua te vestigen; eerst met medewerking der bewoners
van Hitoe voor de bestrijding van de Portugeezen, daarna tot onder-

' Fer ffaeH, dl. I , bl. 80. — Ton TJose geeft een photographie van de baai
van Amboina, die echter niets van het schoone doet zien.

• BJeefcer, dl. I I , bl. 57. — Onder fasna/i Htïoe wordt eigenlijk niet begrepen
liet geheele noordwestelijk schiereiland: Fan TfoèueM, bl. 2, noot 2. De benaming,
„zooals steeds is aangenomen", lijkt mij echter eene |te gemakkelijke alge-
meene aanwijzing om de gewoonte hier niet te volgen en alzoo onder Hï<oe
te begrijpen het geheele noord-westelijk schiereiland.

» JÏUOTjp/iius, dl. I , bl. 3-4.
* Baguala staat gedrukt, maar overal elders bij Rumphius leest men

fa, gelijk de bedoeling is.
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werping van de Hitoeneezen zelven >. Wij zijn daarin geslaagd. Is
het weinig moeilijk gebleken de Portugeezen te verdrijven, niet dan
na een strijd van bijna een halve eeuw, ging de vrijheid der Hitoe-
neezen geheel ten ouder. De laatste hunner aanvoerders was zekere
TOELOEKABESSIJ, hoofd van Ca^a/Sa, gelegen //in de Negorij Haiisihol" 2.
Deze negorij vindt men iu Valentijn's //Oud- en Nieuw Oost Indiëu"
in kaart gebracht *; zij bestaat echter niet meer, zijnde getrokken
//bij Mamala" •». Ook leest men bij Rumphius van Ae* ^ e r ^ e m«
Ca/?a/5a, dat bij Valentijn mede genoemd wordt en in onze schetskaart
is aangeteekend.

Als in 1617 vele hoofden gevangen werden gehouden totdat ook
Toeloekabessy in onze macht zou zijn, gaf hij zich op genade en
ongenade over. //Hij wilde siju oogen nog eens verklaren met het
aanschouwen van Capaha", schrijft Rumphius *, //weshalveii hij zig
derwards begaf, willende als een offer voor 't land , van die plaets*
daer hij om desselfs vrijheit zoo lange g'oorlogt hadde, afgehaald
worden. Hij ontbood dan eeuige orangkaijen, die hem van daar
den korten weg geleide, en den 19. Augustus aan ' t Casteel gebrngt
is, alwaar hij heeft beleden . . . . Verders bood hij aan Christen te
worden, als men hem wilde het leven spaeren, maar hij hadde te
lange gewagt en hem van alle pardon ouweerdig gemaakt, hij wierd
dan den 1*> 7 ber. in den Landraad gebragt, als hoofdrebel aan-
geklaagt ende ten swaarde veroordeelt, welke sententie 's middags
den 3. dito op 's Casteels plein g'executeert is, waar mede wij den
4*" Ambouscheu oorlog sullen eindigen, dog naer ouder manier
zodanig dat er telkeus hier en daar een kooltje onder de asse ver-
borgen bleef, ora een nieuwe oorlog daar mede aan te tasten."

In de wateren van Ambon kan het spoken; dan is het, althans
voor zeilschepen, met een stroom van 'n tweemijlsvaart in en uit de

» „De HitoeEsen hoopten dat sij van 't Jock der Portugeesen al verlost
waren, doende adm' Steven Verhagen A» 1600 het Gasteel van Verre op de
Cust van Hitoe stigte". - - „Dit Casteel wierd geleijt op den Hoek Hatunueko
bij een reviertje waar de onse het water op de klip konden scheppen en
gen' het Casteel Van Verre, sijndo daar in gelegt vijf stukjes met 25 mannen
onder den Commandeur Jan Dirksz. Sonneberg." ito«ipA,«g, dl. I, bl. 13
en 21. — Rivier en Kaap tfaioenoefcoe bestaan nog onder dezen naam en
liggen tusschen SW< en HtVa op de noordkust vnn Hitoe: zie Schetskaart

' .KumpAtug, dl. I, bl. 77.
» Fatenitjn, dl. I I , bl. 2.
* Bfeefcer, dl. I I , bl. 85, noot 1. Mamala op onze schetskaart.
» fiAg, dl. I, bl. 258-259.
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baai ' , bezwaarlijk, zelfs soms onmogelijk, om er in of uit te
komen, zoodat het gevaar er ongelukken te krijgen voor onze groote
oorlogsschepen niet gering was. Vaart men de grootere helft van de
baai af, de hoofdplaats Ambon dientengevolge voorbij, zoo nadert
men een aanzienlijke vernauwing, waar paarden en runderen tusschen
Hitoe eu Leitimor vrij kunnen overzwemmen - : de inham bestaat
alzoo uit een grootere buiten- en een kleinere binneubaai. Dit fraai
binnenwater, waartoe de ingang slechts 500 meters breed is, wordt
met name gevormd door de vooruitstekende kustlijn van Hitoe,
ter plaatse waar ligt de negorij i2oe»m ^ a , aldus geheeten, schreef
Olivier naar aanleiding van zijn bezoek in 1824, //omdat er wer-
kelijk niet meer dan dit getal huizen gevonden wordt" \

Het punt, dat Martin «als eine der schöuslen Errinnerungen"
voor oogen bleef •*, is voor het verkeer van eenig belang. Van
Hitoe's zuid-oost- naar de noordkust, dwars alzoo door het eiland,
bestaan geen andere geschikte wegen, dan het pad uitgaande van
Roemah tiga over het gebergte en door het woud naar de negorij
üftfoe *. De negorijen vau het gansche landschap liggen vooral aan
die noord-westkust en voor de gemeenschap met de hoofdplaats
Ambon, dat zuidwaarts van Roemah tiga aan de andere zijde van
de buitenbaai ligt, is alzoo die landweg Hitoe—Roeraah tiga ook
vau belang ". //Vroeger bestond er", leest men bij Van Doren ' ,
//een tweede weg, die van Hitoe-Lama over het gebergte ten zuid-
oosten heenliep eu aan de <&?<?«ro% üfaettoel, aan het strand der
zuidoostkust gelegen uit kwam *; doch deze is sedert lang in eenen
vervallen toestand, en in eeue woestenij herschapen: om welke
reden men er geen gebruik meer van maakt, hoewel hij veel korter

1 Ton flose, bl. 11.
* OKcier, dl. I , bl. 90.
* OJiVier, dl. I , bl. 70. — Ook bij Ton Boren-if., dl. I, bl. 923.
« Aforiin flSfti;, bl. 23.
* De negorij Hitoe bestaat uit twee deelen: /Ti'toe Jum« en het dooi-een beek

daarvan gescheiden Jïï<oe »i*se» : dit laatste ligt noord-oostelijk; beide door
Mohainedanen bewoonde deelen hebben een gemeenschappelijke moskee:
Jtfnrti» (!/««;, bl. 16-18.

* Beschrijvingen van den 3-uur langen weg o. a. bij .2/arKn ^/S.9i), bl. 1C-17;
JUarttn (7903;, bl. 70; OZroter, dl. I , bl. 70-71; Fan J9oren-.F., dl: I , bl. 323-326
met een teekening van den „Overtogt van den berg Madjapahit" op onze
kaart vermeld als Maspahid.

< Fan r>ore«-.F., dl. I , bl. 326.
* Hoenoet, de westzijde van de binuenbaai : zie Schctskaart. Over de

beteekenis van doesoen hierna.
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zoude zijn, dan die over het gebergte ran Madjapahit". Niet on-
mogelijk is het, dat in de dagen van den opstand, de rebellen ook
langs dien weg van de noord-westkust naar de omgeving van
Roemah tiga zich begaven, gelijk geschied was in 1796 na de
overgave van Ambon aan de Eugelschen, met het oogmerk om van
daar uit de hoofdplaats Ambon te bestoken. Geruchten van plannen
ertoe in 1817 veroorzaakten een en andermaal panischen schrik.

In de biuneubaai stort zich een stroom uit, waar de schepeu
door hun sloepen water deden halen '/omdat het voor het beste
van Amboina gehouden wordt" ». De baai wordt gevormd door
de uitstekende hoeken van J^arte/ww en .öa/w? wra/ i , tusschen
welken nauwen doortocht men in de stille kom, omringd van
bosscheu en vroolijke oevers, aanlandt en waar zich de berg-
stroom GWoe ^oeroe fowar van een steilen rotswand bruischend ter
neder stort. //Dit water is voortreffelijk", teekent de kapitein t/z
Dibbetz in het journaal van de W t ó » w ad 26 November 1817
aan: //men heeft met de sloep slechts eene slang mede te geven,
dan kunnen de vaten in de sloep blijven, doch meu moet zorgen'
dat de sloepen met peilhoog water weer terugkeeren, anders kunnen
zij niet over de droogte." — //Bijzonder vermakelijk is het", schrijft
Ver Huell 2, „hier met eene sloep naar toe tezeileu, wanneer men,
tusschen de rotsen met boom- en pkatgewas begroeid doorsturende,'
op eens den helderen waterval in eenen kleinen inham voor zich
ziet nederstorten. Hier zet men zich neder in de luwte van het
hooge geboomte, en in deze koelte is het verfrisschend een bad te
nemen. De Natuuronderzoeker kan hier eenen rijken oogst maken,
vooral van overheerlijke vlinders, die zich aan de oevers van dé
heldere beek ophouden, en van bloem tot bloem heen en weer
fladderen."

Slechts roei- of schepvaartuigen kunnen de diepe, ronde kom
van de fraaie biunenbaai in: de menigte ervan verhoogt bijzonder
het schoone natuurtooueel. //De geheele baai van Amboina biedt
schilderachtige partijen aan, maar vooral de binuenbaai is daaraan
rijk; aan weerszijden liggen tusschen het weelderige groen, uitge-
strekte klappa tuinen en negorijen, die reeds ver zigtbaar zijn
door de witte muren van eene kerk of school, of door andere
keuteekeneu. Eeue menigte ajro'j, en een ontelbaar aantal heen en
weder varende praauwtjes met vruchten, groenten, pluimvee en

' Fa» Doren-H, en S., dl. I , bl. 183.
» Fe,- H«««, dl. I , bl. 151.
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audere artikelen, voor den bazaar bestemd, leeren eeuige der
middelen kenneu voor de welvaart, die algemeen op deze eilanden
onder den inlander bestaat en toeneemt" ' .

De scheepvaart wordt er uiet weinig vermeerderd door het
karakter der landeugte, waaraan Leitimor haugt; want de P<w,
zooals ik dien wel iu de stukken aangegeven vind, zonder meer,
vormt voor de inlaudsche vaartuigen geen volstrekte afsluiting. Door
den modder van den alluvialeu grond *, sleept men ze over de 15
minuten gaans smalle strook van 1200 meter naar de overzijde in
de z. g. è«a« va» ifa^oeafo; dan kan men, noord-oost aan, bereiken
het eiland üTaro^oe, het eerste der Oeliasers. De passage is alzoo
vau gewicht ter bekorting vau den weg, onuoodig makende de
gansche baai van Amboina uit te varen en vervolgens weder noord
op om de Oeliasers te bereiken; evenzeer is zij vau gewicht voor
hen, die naar de uoordkust van Hitoe zich weuschen te begeven.
Nog beter zou het ziju, indien hier eeu goed kanaal kon worden
gegraven, vooral ware het iu het belang der hout leverende
uegorijen op Ceram. //Thans moet men", herinnert Bleeker ' , //met
praauweu van meer dan 2 kojaug ruimte, of het eilaud omvaren
om langs den hoek vau Allang of Noessauiwe naar Amboina te
komen, wat voor eeu groot gedeelte van het jaar moeijelijk en gevaarlijk
is, of, indien men de baai van Baguala verkiest, de lading aan
de pas van Baguala losseu en na haar en de praauwen over het
land gesleept te hebben, in de biuneubaai weder laden." Deze
doorgraving lag zóó voor de hand en scheen zóó eenvoudig, dat
reeds gouverneur Robbert Padbrugge (1783-1787) haar beproefde;
nog vindt men een kreek, waarin de vaartuigen met vloed
kunnen vareu, zoodat de sleep slechts over een gedeelte plaats vindt:
het overblijfsel van dit graafwerk, waarmede men tot eeu derde
van den weg was gekomen •». Daar de kanaalgravers wel den arbeid
zullen verricht hebbeu om Godswil, bedankten ze er ten slotte
voor, wegens het //ongerijmde" voorwendsel, verduidelijkt Olivier,
//van bloed ontdekt te hebben" =.

' Fan der Craft, bl. 124-125.
» .BZeefcer, dl. I I , bl. 162.
» Bieder, dl. I I , bl. 163, noot 1; het werk is echter van 1856.
* Be mededeeling bij Fan der 6Va6 , bl. 125, dat de doorgraving „Van af

het jaar 1824" „reeds in overweging" is, kati alzoo uog wat vroeger gesteld
worden.

* OJiwer, dl. I , bl. 92.

27
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In 1824 verscheen hier de landvoogd Van der Capellen. Een
mau als deze, voldoende van eigen macht en grootheid overtuigd,
kon natuurlijk de verzoeking niet weerstaan , om dadelijk te gelasten:
deze hinderpaal verdwijne! Paven '/de architekt" volgens Olivier,
ik ken slechts den kunstschilder — en 'n //luitenant der pionniers"
gaan er dadelijk heen om te zien of het kan en het spreekt als
een boek, dat zij terugkomen met eeu bevestigend antwoord. Aldus
besluit de Landvoogd ter plaatse tot het opengraven //door de hier
aanwezige pionniers, met behulp van de Javaansche soldaten". In
twee maanden zou de karrewei zijn afgeloopen teu roem natuurlijk
van den landvoogd, van wien Robidé van der Aa zong:

Mocht immer eigenbaat zich schaamteloos vermeten
To slaan in 's Landvoogd's eer haar' giftig' addrentand

De Oostindische Archipel verkondigt aan Europe
„Capellen wist Regent en edel Mensch te zijn".

Er kwam niets van, wel te verstaan van de doorgraving. Bleeker
verhaalt ' : //In 1826 en 1827 werd het andermaal bevaarbaar ge-
maakt, doch in 1839 was het opnieuw geheel toegeslibt. In lateren
tijd heeft men wel voorgesteld het weder te openen, doch die voor-
stellen hebben telkenmale schipbreuk geleden op de bijgeloovi^heid
of onwil der bevolking of op de zienswijze van wie daarover <*e-
raadpleegd werden."

Op de landengte ligt eeu Christendorp, door Olivier gennamd
7%«a/a, doch, naar ik verneem, gemeenlijk /Wo geheeten. Naar
dien Schrijver bevindt het zich //bijna op het midden" der land-
engte *, eigenlijk echter meer aan de baai van Bagoeala, met een
fraai gezicht op het groote en hooge eiland Ceram en op Haroekoe \
Onder den 4" gouverneur van Ambon, Jan van Gorcum, werd in
1626 gevestigd //een groote sterke buys met eeu halve maan gen*.
Middelburg op den Smallen hals of Passo Baguala" •», een fort,

r, dl. I I , bl. 162-163. — Verg. Ton öore»-ff. en .S".. dl. I, bl. 182-183.
- (Mieter, dl. I, bl. 93.

- ' Ter ffueH, dl. I , bl. 152. — „Passo is eene kleine negorij, weinig bevolkt.
eenige burgers en anderen van elders hebben zich hier gevestigd, of houden
hier tijdelijk verblijf en verdienen veel geld met den verkoop van eetwaren
en kleinigheden aan de opvarenden der prauwen. die over den pas, van of
naar Ambon gaan." Pa» der CVafc, bl. 125.

* A«m]>/ituM, dl. I , bl. 55.
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waarvan tijdens het herstel van ons gezag nog slechts de bouwvallen
te zien waren ' .

Wij zullen nog dikwerf gelegenheid vinden den Pas te noemen,
wanneer^ de rust dezer paradijseilanden door den opstand voor
een korten tijd wordt verstoord; uit dien hoofde moeten wij ook
nu reeds melding maken van de noordwaarts van de baai van
Bagoeala gelegen taai m« 7/-W, op de oostkust van Hitoe, recht
tegenover Haroekoe cu alzoo een nog beter uitgangspunt voor het
bereiken van dat eiland, bovendien geschikter ankerplaats dan
Bagoeala , leverende '/de baai van Baguala te veel gevaren op voor
vaartuigen, grooter dan groote orangbaaijen" 2. Ook om Wai te
bereiken, laat men zich van Ambon brengen eerst naar Passo; dan
wordt het strand van Hitoe langs de baai van Bagoeala gevolgd \
//Een eigenlijke weg is hier niet," Het strand bestaat uit zand,
afwisselende met koraalblokkeu, bijkans overal bedekt met veel-
soortige rolsteenen. Dikwerf moet men «een eind weegs door de zee
zelve gaan wegens de te groote moeijelijkheid van het terrein".
Meerdere beekjes storten zich in de baai van Bagoeala uit; zij zijn
gemakkelijk doorwaadbaar. Na een uur gaans komt men te &><?&:
//eeiie fraaie christen-negorij met nette woningen en een lief kerkje,
bevolkt met ongeveer 500 zielen". Vau Soeli loopt langs 7'za/ en
2'ew^a fe;/^a, -/den strand Passeh poetij" •», een weg, over heuvels
door nagel-tuinen en kajoepoetih-bosschen, naar 7W«/$o<» aan de
baai van Wai, welke den zuidoosthoek afsnijdt. Een uur van daar
ligt de negorij STa»: //Het arme Way", heet het in den Com-
pagnie's tijd, //zijnde vau ouds zoo 't schijnt tot een voorwerp van
den moorschen moet wil gesteld" \ De weg gaat gedeeltelijk langs
het strand, gedeeltelijk meer binnenslands over een laag en deels
moerassig terrein, waarin meerdere riviertjes. De vrij belangrijke
negorij biedt een fraai gezicht op het kustland der baai, op het
eilandje Pombo en op het tegenoverliggende Haroekoe, dat er

» Ter if«e«, dl. I , bl. 152. - Ta» Oore«-B., dl. I, bl. 206. — JJ«mpW«s,
dl. t, bl. 56, deelt medo, dat er in 1627 was: „Een groot huijs op de Pas
Baguala met een halve maan ten naasten bij uijtgemaakt, voorzien met 4
stucken, een Sergeant en 21 zoldaaten."

' |Fim der Crai, bl. 125.
» De beschrijving van den tooht Passo-Wai ontleend aan fleeter dl II

bl. 163-168.
* JftcmpAtKg, dl. I I , bl. 19.
' Als de vorige noot.
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slechts een paar mijlen van verwijderd en daardoor een geschikt
punt voor den overtocht derwaarts is. *

Van dezen breeden uitstap keeren wij naar de reede van de
hoofdplaats Ainboina terug.

Een bruggenhoofd maakt het aan wal gaan gemakkelijk, mnar
zóö diep is het niet, dat men aan het hoofd met onze vaartuigen
kan meeren; sloepen zijn dus voor ontscheping noodzakelijk; de
afstand is echter niet groot 2. Na zich vermeid te hebben iu de
omringende schoonheid, begint hier eenigszins de teleurstelling en
in het algemeen schijnt het reizen door de Molukken op papier
nogwel zoo aardig als iu werkelijkheid met zeeziek wekkende water-
toeren, onaangename draagstoelen, inlaudsche vaartuigen vermoeiend om
in te zitten of te liggen, gebrekkig logies, moeilijk te verkrijgen
hulp, onaandoeulijke dansvoorstellingen, die //tot slapeus toe ver-
velen", en eentonige muziek : «woedend vervelend" \ Herhaaldelijk
wordt in deze verhandeling melding gemaakt van krijgsdausen,
^"a/iafe/e, naar Van Doren, beteekenende //dansen als de Alfoeren"
en door hem beschreven «als kakkerlakken tegen elkander springen,
en allerlei soort van zonderlinge figuren maken" *.

De hoofdplaats ligt laag aan het strand, zonder panorama door
alles wat het gezicht op de omgeving wegneemt, waaronder fort
Nieuw Victoria *. Van daar uit loopt het palen hoofd; men treedt de

• Een voorbeeld van de verwarring stichtende mededeelingen bij Fan Doren-Jlf.
vinden wij ten aanzien van de hier vermelde negorijen Tial, Tenga tenga,
Toelehoe, waar wij op bl. 43 lezen, dat de „negorij-volken van Haroeko,
Sanieth, Toelehoe en Ïenga-Tenga" behoorden onder de residentie van Am-
boina, en de inwoners van Tial „medo onder Haroeko" ressorteerden I

* „De schepen kunnen, uit hoofde van de ontzaggelijke diepte van het
water, tot digt bij het hoofd liggen.. . . . In de geheele baai vindt men,
nergens dan zeer dicht onder den wal, goeden anker grond." O^Vter, dl. I ,
bl. 29.

» Fan Do»-™-.F., dl. T, bl. 333; Ton Dore«-B., dl. I , bl. 318; Fa» Üorew-Jf.
e» S., dl. I , bl. 176.

• Fan Doren-.F., dl. I , bl. 333-334.
' „De reede van Amboina levert een zeer onvoordeelig gezigt op. Zoodra

men de schoonheid van het terrein in de onmiddolijko nabijheid der bekoorlijke
heuvelen beschouwt, moet uien zich over de ligging der stad en vesting ver-
wonderen, welke beide door de naburige hoogten rondom bestreken worden.
Ambon ligt laag aan het strand, maar zelfs het gezigt op de zee, op den
nabij gelegen berg en op den boschrijken overwal is aan de huizen ontnomen,
door eene menigte van gaba-gaba hutten, winkels en andere onaanzienlijke
gebouwen, die van het fort Victoria nf langs de geheele stad het strand
bezetten." OKwer, dl. I , bl. L>8-29. Deze hutten zijn echter sinds verdwenen;
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stad iu door het fort gaaude ' . Het is ongeveer op deze plaats, dat van
Ternate uit, de Portugeesche gouverueuren met eeu vloot van
//Correcorren", zooals Rumphius schrijft - , het Europeesch gezag iu
1538 deden vestigen, bemerkende //dat de vreemdelingen uu sterk
in de Moluccos begonden aan te koomen eu gevolglijk de Portu-
geeseu en haar Nagelhandeliuge afbreuk te doeu". //Dies wierde
beslooten dat men den plaats beneeden aan den Roodenberg op
Leijtimor aan de mond van een bequaame Rivier soude verkiesen,
alwaar dan dadelijk een fortje wierde begreepen niet souder veel
tegeustreeviuge der naastgelegene dorpen van Soija en Amantello . . .
vau deese tijd afreekenen de moren hare seventig Jaareu die Amboina
ouder de portugeese dieustbaarheid gestaan heeft, uijtmakende
schaars ouse ofte zonne jaren agt en sestig tot dat de nederlauders
het Casteel Victoria verovert hebben." De Ternataansche Moham-
medanen zagen echter deze vestiging niet rustig aan, zoodat in
1558 het fortje in groot gevaar verkeerde. //De Portugeese uu siende
datse met een kleen fortje niet koude gaande houden, en hetzelve
\v,eegeus de nabijheid des Rodenbergs tot defentie onbequaam was,
hebbeu naar eeu beeter plaats omgesien, weshalven sij een musquets
schoot ua 't westen ruckeude, deu straud Honiboppo van 't Sagoe-
bosch zuijverden, en aldaar een kleeu Casteel met vier punten
hebben beginnen op te regten, 't welke A" 1588 voltooijd en bij
de Inlanders Cotta Laha gen', wierde, van die tijd aff hebben vijff
Portugeese Gouverneurs ua malkauder (óe^wemtf/), tot dat het van
de Nederlanders is iugeuomen geworden".

Te vergeefs trachtte de bevolking, waaronder die van Hitoe, //in

immers men leest bij üee/cer, dl. I I , bl. 99: „De stad maakt in hot algemeen
een' aangenamen indruk. Van de reede gezien is zij niet onbevallig. Het fort
maakt eene goede vertooning door den omvang en het uiterlijk zijner wallen.
Nog weinige jaren geleden was het gezigt van de reede op de stad grootelijks
belemmerd door eene breede rei onoogelijkc hutten, welke zich zuidelijk van
het fort langs het strand uitstrekten. Een hevige brand heeft die hutten
opgeruimd en het belendende stadsgedeelte van de reede af meer aanschouwelijk
gemaakt."

' Zie de photo's bij Fon ifose: „Bij de aanlegplaats te Amboina" en „Voor-
post van het fort te Amboina". — Verg. OKuier, dl. I , bl. 31. — „De weg
van het havenhoofd naar de stad loopt door het fort Nieuw-Victoria, ver-
volgens over de Esplanade en door eenige breede straten naar Batoegadja."
Fa« der Craft, bl. 112. — Zie een aardige afbeelding van „De stad Amboina,
met aanlegplaats en omgeving bij Fan Doren-Jf. en .9., dl. I , tusschen
bl. 26 en 27.

, dl. I, bl. 9 en 11.
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haren hnat teegeu de Christenen" en die van Hoeamohel, de Por-
tugeezen te verjagen; zelfs had er in 1600 //eeu hevige zeeslag"
plaats. //In 't selfde Jaar is 't gemelte Casleel ook aangetast van
Steven Verhagen volk , te weeten eenige maanden na den voorschreeven
aanval, wanneer de onse het Gasteel eeuiglijk besigtigd hebbende
strax wederom afgetrockeu zijn" ' . Van der Hagen beloofde aan de
Inlanders terug te komen om hen van de Portugeezen te verlossen,
doch jaren moest zij daarvoor geduld uitgeoefenen. «Eijudelijk
na lang wagtens kreegense in Januari 1605 d'Hollaudsche vloot
onder den admiraal van der Hagen in 't gesigt daar sij strax aan
boord voeren, en denselveu aanporden om sijn reijse na Amboina
te spoeden, gelijk dan den Ad in' ook dede en den 21 Februarij
met thien scheepen (daar onder het een onderweegs van de Portu-
geesen genoomen was) in de Laha ten auker quam, den volgenden
dng rukte hij met de scheepen voor het Gasteel en eijschte hetselve op
maar den Gouverneur Caspar Demela (te*; Gaspar de Mello) seijde dat
het hem van den koning van Spangien te bewaaren gegeven was, dog
siende dat de Hollanders 't Gasteel in ernst aanvielen, durfde hij geen
storm verwagten, te meer alzo onder de sijne eenig mistrouwen en on-
cenigheid was, dierhalven begon hij te parleraenteeren en gaf het Casteel
den 23 met accoord over. . . Daar op den vice admiraal met 50 man
in 't Casteel getrocken is, eeu vliegend vaandel daar op steekende,
en uit de scheepen heeft men met schieten, groot triumph bedreeveu.
Het Casteel was met geschut en andere ammuuitie geweldig voorsien,
want men daar in, in de 30 Metale stucken heeft gevonden, en
bewaard met een seer sterke besettinge, so dat het voor een harde
belccgeriuge niet eens hadde behoeven te vreesen, indien de bewaarders
geen kiuders waren geweest; want de Portugeesen die uijt het
Casteel en Eijland vertrocken, waaren omtrent Ses Hondert sterk,
welke de Hollanders in twee scheepen, die sij te vooren verovert
hadden stelden en alzo uijt het Eijland weg lieten vaaren ten deele
na de Mnnilhas en teu deele na Solor. Behalven dese sijn nog
iu 't Eijland gebleeven 56 Portugeese Huijsgesinnen, dewelke alle
den Eed van onderdaanigheid en getrouwigheid , de Hollanders hebben
gedaan. De Hollanders deden het Casteel wederom versien, en voor
een gausch Jaar proviandeeren. Liet daar ook eenig volk in onder
't Commando van den eersten Gouverneur Fredrik Houtman van
Gouda, ter gedagtenisse hier van is dit Casteel gen'. Victoria en

s, dl. I , bl. 10-12,
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g'ordonueert dat men 's jaarlijks d' 28 Februarij vieren zouden, des
vooriniddags doende een dank Predicatie, en des namiddags" de
Burgerije optreckende welkers officiereu als dau verandert en op
't nieuw verkoren wordeu." •

Eveu roemvol als wij ons te Amboina vestigden, even jammerlijk
ging Victoria voor ous ten onder in 1810 *. In 1817 kwamen wij er
terug, naar ik vermoed, met zeer gemengde gevoelens. Fort Victoria
bestond nog altijd; men had er, behalve het garnizoen en de
pakhuizen, de woning van den opperbestuurder der Molukken.

Aaugenaam wonen moet het in de Zoto, zooals de Inlander dit
vereeuigiugspuut onzer macht pleegt te noemeu, uiet geweest ziju *.
Het Britsche bestuur wist zich te behelpen door, op een kwartier
afstauds, grond aan te koopen en er een verblijf te vestigen, ge-
heeten ifafog ^arf/a/^,- trouwens dit buiten was reeds aangelegd in
1711 door onzen gouverneur Adriaan Van der Stel ••. Hoe ook,
bij de overneming door onze Moluksche commissie zal men er van
Britschc. zijde vergoeding voor vorderen. Nu is Batoe gadjah het
gewoon verblijf van den bestuurder der Molukken •'. Miste dit,
ook nadat het voor de huisvesting ouzer gouverneurs werd aange-
wezen , //alles, wat men grootsch of paleisachtig zou kunneu noemen" ",
de buiteugewoon schooue natuur aldaar deed Ver Huell in ver-
voeriug schrijven ' :

s, dl. I , bl. 22-23.
> Het is bekend, dat landvoogd Daendels den commandant Filz — „Francois

de nation", werd aan koning Lodewijk gerapporteerd: zie i»e i?oo. dl. I,
bl. 379 — deed fusiüeeren, wegens zijn zwakke houding ter gelegenheid van
de verdediging van Amboina. Bij Fan Porenif. en & dl. I , bl. 221 en Fan
öore»-^., dl. I , bl. 305, leest men de verrassende mededeeliug, dat Daeudels
den bevelhebber naar Batavia deed komen en hem „daarsa«s /brme de#roc<i»
voor den kop (liet) schieten". De vormen zijn echter wel degelijk in acht
genomen, gelijk men ton tijde, dat Van Doren schreef, zeer wel kon weten;
verg. overigens de verwijzingen in noot 2, bl. 204 Teru^ave. Op de onkundige
voorstelling volgt dan nog: „Welligt heeft Daendels zijne voorbarige handeling
later ingezien, doch het was te laat, om eeiien braven man en vader aan
zijne bloedverwanten terug te geven. Hij was niet meer!" Men kan met
Van Doren's mededeelingen niet voorzichtig genoeg zijn; verg. hiervóór, bl. 317.

' Verg. Fan der 6Va6, bl. 117—118; zoomede Fan £>ore«-.W. en S. dl. I,
bl. 184.

• Bij Fan 7>oren-if. e» & dl. I, bl. 197. — OKiner, dl. I , bl. 30.
* Foto's bij Fo» /?ose: „Laan bij de residentswoning te Amboina" en

„Residentswoning Batoe Gadja te Amboina".
6 itteefcer, dl. I t , bl. 100.
' Fer i/«eM, dl. 1, bl. 154-156. Zie ook o. a. de beschrijving bij OKvier,

dl. I , bl. 34-35.
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In deze vallei, waar de rivier van dien naam doorloopt, ligt
het lustoord van den Gouverneur, door den landvoogd van der
Stel in 1711 aangelegd. Hoe zoude men een oord niet gaarne
bezoeken, waar het verblijf zoo uitnemend aangenaam is? Inder-
daad het is verrassend fraai, omringd van groene gebergten,
doorsneden van grasvelden en bloemperken, waar de teederste
planten ten allen tijde bloeijen. Tusschen duizenden rozen, schittert
de #;'fó«« j?w<7 M»«MM, met hare hoogroode bloemtrossen. De
wandelingen zijn belommerd door den hooggetopten Jamboe met
karmezijnrooden bloesem, den Cannari (C«»«««/K <w«;«,ra<?), den
Aa*a«gw« (^fl«fl/a/9«Va), met zijne geurige groene bloemen,
en de C5w««««a ^««V//o//o met neerhangende takken; de vallei
is doorsneden van helder kabbelende beekjes en vijvers. Onder
de schaduw van eenen grooten Jatieboom, van Java herwaarts
overgebragt, is een zeer ruim badhuis over de beek gebouwd,
zoodat men altoos versch water heeft. Hier en daar vindt men
ruime koepels, waaruit men een heerlijk gezigt heeft over berg
en dal: in één woord, er is in de natuur geen oord, dat aan-
genamer kan zijn, om te doorwandelen.

Hoe genoeglijk is het hier, aan de oevers van de ruischende
Olifantsrivier neder te zitten in den koelen avondstond, onder
den invloed van een mild klimaat en eenen helderen hemel, bij het
zacht geruisch van het hooge geboomte en het ritselen der Palmen
en der bevallige Bamboes; terwijl de geuren der Oranjeboomen,
Kanangan, Gardenia (A^/a />/m>^), Volkamerius, Tjampakka,
Tuberoos en meer andere welriekende bloemen op de vleugelen
van het avondkoeltje rondzweven. Alles, wat de dichterlijke ver-
beelding bezongen heeft, vindt men hier verwezenlijkt. Men waant
zich in de tuinen van Armida, in de vallei van Tempé te zijn.

Liefelijk en aangenaam zal mij steeds de herinnering zijn van
dit betooverend oord. Nog verbeeld ik mij, daar in eene stille
mijmering rond te wandelen; dan eens onder de sombere lommer
der trotsche Jamboeboomen, als over een tapijt van het schoonste
karmezijn; terwijl de bloesem van dien heerlijken boom den grond
bedekte met zijne gloeijendroode staminas; dan weder ónder de
treurige Casuarinas, terwijl de sierlijke Bamboes, Bananen, Brood-
boom, hooge statige Palmen, en menig schilderachtig gewas, in
eene natuurlijke wanorde door elkander groeijende, aan de oevers
van den ruischenden Olifant een onbeschrijfelijk schoon landschap
ontvouwden. Voortwandelend, stond ik opgetogen te midden van
duizende bloemen, schitterend in al de pracht van eenen weel-
derigen bloei, aan de oevers van kabbelende beekjes. Hier bloeide
duizendvoudig de geurige Tuberoos ( A f a ( k / « & w « ) , door den
Indiaan &«wfa/^fo&«, of vrijster van den nacht, genoemd. De
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rozen wedijverden in geurengloed met die van Cachemir; terwijl
vlinders, schitterende met de levendigste kleuren , dartelende van
bloem tot bloem heen en weer zweefden. Onbeschrijfelijk zoet
was het gevoel, dat mij doordrong. Het digt geboomte, dat mij
omringde, waaronder de schilderachtige Kanangan (£/W?vVz /tf/>cwVa),
beroemd wegens zijne geurige afhangende groene bloemtrossen;
de heuvels, wier kruinen met een aangenaam groen overtogen het
oog verlustigden ; de koele windjes; die door de Palmen ratelden, en
over de toppen der hooge boomen ruischten; de balsamieke hart-
verkwikkende lucht, die ik inademde; de heldere hemel boven mij;
ik kon mij hier voorstellen, hoe eene weelderige Oostersche ver-
beelding, zich een bovennatuurlijk Wezen geschapen heeft, dat
zich met de ambergeuren der bloemen voedt: ja, hier zouden zij
hare hemelsche Peris, schooner dan de Engelen, op vleugelen ligt
als de gedachte, laten rondzweven.

Wil men mede vau eeu fraai gezicht op stad en reede geuieten, dan
begeve men zich oostwaarts naar een half uur van de hoofdplaats
gelegen negorij 2?afoe raeraA, waarvan het hoofd was een orang kaja,
die tijdens den opstand eeu dubbelzinnige rol schijut gespeeld te
hebben, zooals wij nader zullen lezen. Er woonden meer Moham-
medanen dan Christenen; de orang kaja behoorde tot de eersten ' .
Wanneer men het dorp is doorgegaan, komt men aan deu steen,
waaraan de negorij haar naam ontleent, den Ztofoi? wz«-a/z; de Roode
berg dus van Kumphius, is een steil opgaande heuvel van rood
mergelaarde, met eenige andere kleuren van klei of kalk doormengd.
Vau de hoogte des heuvels outwaart men de stad als op eeu in
zee uitloopende laudpuut gebouwd en waar achter zich de bergen
trapsgewijze verheft'eu; links ziet men deu iugaug der baai van
Ambon, tegenover de Hitoesche kust.

Alzoo eeuigszins met de gesteldheid vau hoofdplaats Ambon en
haar omgeving bekend geworden, dat ons toch van dienst behoort
te zijn, bij de beschrijving van den opstand, kuunen wij al dadelijk
met meer genoegen de Moluksche commissie volgen, nadat het
eskader in deu ochtend van den 8" Maart 1817 zijn bestemming
had bereikt.

' Althans toen Olivier, aan wien ik de bijzonderheden ontleen, de
plaats bezocht: OWm'er dl. I , bl. 58-59. — Men zie ook over Batoe merah
Fan der Craft, bl. 115, BZeeiter, bl. 109, Ka« öoren-i/. en S., dl. I , bl.
185-186.
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De couventiën van 24 Maart en 10 Mei 1817 betrekkelijk
de overneming der Molukken.

Ontvangst der Nederlandsche commissie to Amboiiia: 8 Maart. De
oisoh, dat inkomsten en lasten zouden aanvangen te loopeu met de
aankomst der onzen. — Het sluiten der convention en vertrek van den
Britschen opperresident Martin d.d. 17 Mei. — Dezerzijd.sehe waar-
deering van Martin. — De inhoud der conventiën. — Overdracht van
de notemuskaat. — En van d» foelie. — Zoomede van de kruidnagelen. —
Tijdstip, waarop de inkomsten voor ons zouden ingaan. — De slaven-
quaestie. — Schulden aan de Diakonio- en Leprozenkassen te Ambon.
Uitvoer der Britsche goederen, datum der overgave van Ambon, over-
gave van de archieven. — Begrip der bepaling, dat de overgave moest
plaats vinden in den staat, waarin de forten, enz. zich bevonden op
13 Augustus 1814. — Verzekering, dat geen Britsche aanspraken op
niet bezette eilanden zouden gedaan worden. — Overneming van een
paar stukken land te Ambon. — De gemoeti-onderneming te Kema. —
De gouvernenientslijnwaadwinkel.

Nauwelijks was op dieu ochtend van den 8" Maart het saluut
van de AWte?» gegeven, of een commissie vau den Britscheu
opperresident, bestaande uit den majoor-commandant der troepen,
den gouvernementssecretaris en den equipngemeester, kwam aan boord
om Commissarissen te verwelkomen. Zóó groot was de vriendelijk-
heid, dat de Britsche heereu erop aandrongen, nog deuzelfden
voormiddag aan wal te komen, want alles was voor de ontvangst
gereed ' . Dit zou echter geheel tegeu het voor onze Commissie
ontworpen program zijn geweest, ter uitvoering waarvan eeu andere
commissie, reeds onzentwege naar den heer Martin was gezonden
om de aankomst te melden en kennis te geven, dat men den
volgenden dag zou landen. Martin herhaalde iutusscheu ook voor
haar, dat de heereu dadelijk van boord zouden, gaan. Nu , zij
wilden wel en niet minder verlangden de dames haar voetjes aan
wal te zetten; maar «omstandigheden veroorzaakten buiten de schuld

i "Wat ik hier over de ontvangst mededeel, heb ik met de aanhalingen
ontleend aan den brief van Engelhard d.d. 20 Mei 1817 aau zijn „broeder":
verg. bl. 343.
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vnu Commissarissen", dat het waarlijk niet ging: uaar ik vermoed
waren ze gelegen in bezwaren van commandant üietz. De teleur-
stelling beperkte zich nochtans slechts tot het niet zoo dadelijk vau
boord gaan; immers men zou het toch doen deuzelfden dag, zij
het dau ook bij het naderen van den avond, tegen half zes.
Martin zond een jachtje om de Commissie en hare dames,
zoomede de commandanten üietz, Pool en Sloterdijk — Ver Huell
kon ook zijn oogen den kost gaan geven — af te halen. Dit ging
nu toch werkelijk niet. Er waren voorschriften vau Batavia mede-
genomen, over de eerbewijziugen, die de heeren commissarissen, bij
het van boord en aan land gaan, moesten ontvangen; daar kon
men niet van af, tot leedwezen van Engelhard. //Zo zulks te doen
waare geweest", schreef hij , «zouden wij voorzecker voor alle honneurs
bedankt hebben, en vau de vriendelijkheid van de Gouverneur
gebruik hebben gemaakt, en in coguito aan de wal gekomen zijn.
De omstandigheden konnen wel eens voorkomen, dat het dikwijls
meer eer is, van geen honneurs te jouisseren, als daar in fe par-
^cjperew." — Engelhard schijnt de opmerking te raak Ie vinden
om haar niet gedeeltelijk nog te ouderstreepen.

Aan den steiger gekomen, werd onze commissie ontvangen door
den commandant der troepen en den gouvememeutssecretaris; e»
^aye stonden de troepen binnen het kasteel geschaard met gepre-
senteerd geweer, waardoor de Commissie, onder het slaan op de
trom, heen wandelde. Aan den trap van het gouvernementshuis in het
fort gekomen, kwam Martin de Commissie tegemoet "in volle statie".
Toen de ofh'cieele complimenten over en weer waren afgelegd, begon
de pret. Martin uoodigde de leden der Commissie, de officieren,
de ambtenaren, de dames, op zijn landgoed te Batoe gadjah ten
maaltijd. De hooge heereu reden er heen, de lageren moesten
loopeu, want Ambon had en heeft niet een voorraad rijtuigen.
De afstand is echter slechts 'n 300 roeden «zoodat, bij niet voort-
durende beschikbaarheid van rijtuigen , welke te Amboiua niet talrijk
zijn, weinig bezwaar bestaat in het ondernemen van wandelingen
door de hoofdplaats, zelfs midden op den dag" ' . Men zat «aan
een pragtig geregt", schrijft Engelhard en aan toosten, «conditien"
— vreemd woord uit dieu tijd — ontbrak het niet. Het scheen
alles zoo m o o i . . . . «Met veel genoegen heb ik gezien", schreef nog
Lambertus Zegers Veeckens onze commissarissen uit Batavia ua.

> .Bfeefrer, dl. I I , bl 100.
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//dat UEg. zo prompt naar Uwe destiuatie zijn vertrokken: worden
mijne wenschen vervuld clan genieten UEdg. en famielien eene
voorspoedige en gelukkige reyze: en veel satisfactie van Uwe be-
langrijke missie, die onder Uwl. beleid zeker tot voordeel van het
Gouv'. en tot Uwe roem zal aflopen." Als men dezen Veeckens
ten volle kende — Commissarissen deden dat geuoegzaam! — dan
hadden zij zich wel mogen afvragen, toen die roem in den modder
lag, of de duivel er ook mede gespeeld h a d ! ' Ten negen ure
keerde men huiswaarts, d. w. z. Commissarissen en de dames werden
gastvrij ontvangen bij den heer Moorrees: hij, de gastheer, zou er
plezier van beleven

Ten huize dau van Moorrees, //de eenige Hollander", schrijft
Engelhard, //die eenige preparatien gemaakt hadde, zijne laudgenooteu
te ontfangen", troffen Commissarissen nog op dien avoud van den
8", onderscheidene, Engelsche en Hollandsche heeren aan, die er
hun komst verbeidden. Üe Hollandsche ingezetenen van Ambon
waren verarmd; Moorrees mankte een uitzondering; hij feestte onze
Commissie in. Er werd bovendien een glaasje wijn gedronken, deelt
Eugelhard mede, «op onze drie-en-dertigjarige trouwdag". Den
volgenden morgen maakte men nog eenige schikkingen om dezen
en genen logies tè geven, //waarin de Engelschen voornamelijk par-
ticipeerden". In ieder geval moesten de aangekomenen, behalve
Moorrees' gasten, den avoud der aankomst naar boord terug.

Den dag na deze aangename ontvangst, dus den 9° Maart, be-
gonnen de besprekingen voor de uitvoering van het Londensch
koloniaal tractaat. Op vertoon hunner lastbrieven, gaf Martin te
kennen, dat hij reeds geruimeu tijd geleden van Bengalen de be-
velen tot overgave ontvangen en sinds met verlangen naar onze
komst uitgezien had - ; het was hem alzoo bijzonder aangenaam, dat
het oogenblik nu voor de bestuursverwisseling bleek aangebroken.
Er moest intusschen een behoorlijke tijd gelaten worden, ver-
volgde Martin, voor het op orde stellen der zaken; wat echter
aanging het verzoek der Commissie tot dadelijke ontschepiug der
troepen, hij zou den commandant der Britsche macht bevelen
hiertoe onmiddellijk gelegenheid te geven en zich met den bevel-
hebber onzer militairen te verstaan tot het treffen der noodige
schikkingen voor de inkwartiering en de verzorging der militairen.

' Verg. over Veeckeus: JÏWeue» F. d. ffraa^, dl. I , bl. 61-65 en
dl. I , bl. I, bl. 115-117.

Verg. over die bevelen: ïeru^aw, bl. 400, noot 1.-
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De Commissie verklaarde dit alles met genoegen te vernemeu, ook
wel te begrijpen, dat tijd noodig was voor het op orde stellen der
zaken, maar dat tevens, het haar plicht was te vorderen om reeds
dadelijk de inkomsten ten bate van de Nederlandsche kas in rekeuing
te brengen.

Voor dezen waarlijk dwazen eisch viel de Commissie niet verant-
woordelijk te stellen. Art. 13 harer instructie luidde toch: «Zij
zullen bedingen, dat van het tijdstip, waarop zij aan de britsche
autoriteiten verklaard zullen hebben, tot de overneming gereed te
zijn, de inkomsten ten bate van het Nederlandsch Gouvernement
gebragt worden." C.C.G.G. hadden dit voorgeschreven, niettegen-
staande zij over hetzelfde beginsel onaangenaamheden hadden gehad
bij de overneming van Java en onderhoorigheden , zouder er eenig
praktisch nut van te hebbeu getrokken ' . Ook nu kwam men van
Engelsche zijde tegen de vordering op, waarvan Martin het ratioueele
niet verklaarde in te zien; wel zeide hij toe met de overgave van
Ambon den meest mogelijkeu spoed te maken en ook de onderge-
schikte bestuurshoofden te zullen gelasten evenzoo te handelen; maar
zoolang de gewesten niet wareu overgegeven en alzoo de lasten van
het bestuur op de Engelsche kas drukten, kon van een afstand der
baten geen quaestie zijn. De Commissie gevoelde zeer wel de zwakte
van haar vordering; zij achtte zich echter aanvankelijk aan haar
instructie gebonden ; gelukkig zien wij haar zoo verstandig het niet
tot het uiterste te doen komen. Er ware slechts verstoring en ver-
traging door teweeggebracht, terwijl overigens Martin de bereid-
willigheid zelve bleek. Bij de mededeeliug aan C. C. G. G. van hare
toegevendheid in deze gaf zij onwillekeurig een les: want ontactvol
optreden had vooral het Britsche bestuur te Batavia ertoe gebracht
om zich tegen de vorderingen van C. C. G. G. schrap te zetten.
Ook onze vertegenwoordiger in Vóór-Indië, de heer Van Braam,
kon eerlang veelbeteekeuend aan C .C .G .G . schrijven, ofschoon hij
op allerlei tegenkanting had gestooten en zijn commissie daardoor
geen succes mocht hebben, van zoo gelukkig te zijn geweest //de
harmonie met het Engelsch Gouvernement te kunneu mainteneeren,
zijnde er geen de minste redenen geweest om eenige misverstand
te hebben" «.

' Zie het geürm erover van C.C.G.G. en liun protesten in
bl. 342-344, 364.

2 Particuliere brief van Van Braam, gedagteekend Calcutta d.d. 20 November
1817, aan Elout te Batavia.
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De Moluksche commissie gaf alzoo toe en onthield zich daarmede
van schreeuwerige protesten. Dank die houding, liep de behandeling
der "zaken geleidelijk af, zoodat het reeds den 14» Maart tot een
overeenkomst kwam, die echter eerst den 24" d. a. v. werd gerati-
ficeerd. Onder de werking dezer bepalingen had de overgave vau
Ambon en van de daar buiten gelegen gewesten ten spoedigste
plaats. Intusschen rezen er moeilijkheden te Banda met de bepaling
van het gewicht van het gedeelte der notcmusknten, welke zich in
de rookerijeu bevonden en die aan het Nederlandsche gezag moesten
overgeleverd wordeu, zoomede ten aanzien van de foelie. Vandaar
nog een breed welwillend gesteld voorstel met bijlage van Martin,
gedagteekend Amboina 13 April 1817, waarmede tevens verband
houdt enkele bepalingen eener tweede conventie, die den 10" Mei
d. a. v. is gesloten geworden, echter eerst den 16" Mei door partijen
ouderteekend. Den dag daarna, dus den 17", vertrok Martin met
het door hem ingehuurde schip 77*e ZaMre£ via Batavia naar Ben-
galen, medevoereude de aanwezige Britsche troepen, terwijl hij aan
den achtergelaten kapitein MACKENZIE, afgetreden resident van
Ternate , overliet, nog hangende zaken te effenen.

Niet dau met gevoelens van groote waardeering zag onze Commissie
den Britschen opperpresident heengaan; hem toch was te dankeu
de totstandkoming, zouder veel moeite, van voor ons zeer aan-
nemelijke conventiëu en de geleidelijke gang der overgaven van
de verschillende gewesten. Zeer stelde zij het ook in hem op prijs,
dat hij zich bereid had verklaard, het bestuur te Ambon over te
geven, reeds vöbr de aan hem ondergeschikte gewesten in onze
handen waren gesteld, terwijl Kendall juist het omgekeerde had ge-
vorderd , zoodat ons bestuur te Batavia en te Makasser eerst aanvaard
werd, nadat men had vernomen, dat de gewesten buiteu die hoofdplaatsen
gelegen waren overgegaan. "Commissarissen hebben het bijzonder ge-
lukkig getroffen", schreef Engelhard den 2" Mei aan Elout, «dat zij in
de afdoening van zaaken, te handelen hebben gehad, met een man ,
als de Gouverneur Martin, dewelke in de overgave van de Molukkos
zeer voorkomend en meegaand is geweest en de hoofdplaats Amboina
aau de Nederlandsche commissarissen heeft overgegeven, ofschoon
de meeste Residentiën en daaronder Bauda, Ternate en Menado,
ouder zijue onmiddelijke gehoorzaamheid en gezag staande nog niet
waaren overgenomen: eene inschikkelijkheid, die de Heer Martin
niet buiten opmerking van Commissarissen heeft gelaten, en als
het recht aan zijne zeide te hebbeu in dit opzigt, teegen overgesteld
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zoude hebben kunnen handelen, en Amboina eerst, ua de evacuatie
van alle de Residentiën, nan het Nederlaudsche Gouvernemeut
hebbeu overgegeeven.

//De Gouverneur Martin word op Batavia zeer miskend , wij hebbeu
Hem bevonden te ziju, een mau van talenten, van carracter, en
verdiensten: Uwe Excellentie zal in den tijt uit de stukken, die
Hoogstdeszelve oog passeren zullen, de gelegenheid hebbe, zulks
het beste te konueu beoordelen, en waaruit het dan ook zal komen
te blijken, hoe loyaal de Man zich in de afdoening van zaaken de
overnaam concernerende, heeft gedragen." Engelhard erkende mede
in zijn Bataviaasch verslag aan C. C. G. G., dat niet slechts Martin,
maar ook de commandant der Britsche troepen en de verdere Brit-
sche ambtenaren '/zich met alle ijver" hadden toegelegd om "de
Nederlaudsche commissarissen in den overneem op alle mogelijke
wijze te gemoet te komen en te faciliteeren"; dat //steeds eene
bestemde harmouie wederzeidsch tusscheu de Civiele en de Militaire
ambtenaren is gecultiveert en Commissarissen in hun werkzaamheden
geen de minste beletzel van die zeide hebben ontmoet". — «De
Gouverneur Martin", schreef hij den 5" Juli aan pastoor Wedding
te Batavia, «is een mau van caracter, die ons in allen deele is
voorgekomen en eene toegevenheid heeft gebruikt als men met
billijkheid van hem (niet?) heeft konnen verwagten; deze Heer
word te Batavia zeer miskend, als zijnde bij onze Commissarissen
beschreven als zeer stug, onhebbelijk en onbillijk", terwijl hij zich
aan de Commissie juist omgekeerd had voorgedaan als iemand toch,
die alle zaken //loyaal en spoedig" afdeed. Ware er te Ambon
geweest 'n mau als Sergent, resident van Banda, of als Mackenzie,
resident van Ternate, dan zoude, meende Engelhard, de Commissie
wveel meer spuls" hebben gehad en waren de Mol ukken nog in
geen vier maanden overgegeven, zoodat men zoo lang te Ainbou
«op lasten zouden gezeten hebben, zonder inkomsten". En breed-
voerig beschrijft Engelhard als volgt de afdoening der zaken in
den brief aan' zijn //broeder" d.d. 20 Mei 1817, nadat hij hem
eerst de bijzonderheden van de ontvangst der Commissie verhaald
heeft:

Volgens dit narre weegens de receptie van Commissarissen en
de Capitains van de scheepen in het Gouvernement van Amboina,
zoude het onnodig zijn, speciale mentie te maken van den
Brilschen Gouverneur, en s'mans hoedanigheeden. Daar al het
vooren aangehaalde bij menschen van gevoel bereids de volle
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kenmerken is wegdragende, het Ambonsche bestuur in handen te
zijn van een man van carracter. Daar naar dien de nimmer
sluimerende laster, de eer en reputatie van de Heer Martin,
heeft zoeken aan te randen, legt een ieder, die overtuigd is deze
Hem aangevreevene blaam onverdiend te zijn onder de verpligting
Hem in een beeter dagligt te plaatsen. Ik reekene het dan ook mijne
verplichting inzonderheid te zijn om van de Heer Martin, deloffte
vermelden, Hem in den volsten zin toekomende, geheel tegenover-
gesteld met de berigten die men te Batavia van hem heeft verspreid.

De Britsche Gouverneur Martin is een zeer wellevend en wel
opgevoed man, zonder list of intrigue, die in zijn ommegang en
handelingen, delicaat en ferm is, bij veele andere edele hoedanig-
heeden is voorkomend, billijk en rechtvaardig, verdiensten die Hem
in zijn geheele Bestuur in de Molukkos hebben doen kenmerken en
waardoor hij zich dan ook de achting en geneegenheid bij de Euro-
peesen en Inlanders, bij de aanzienlijken en geringen, heeft weeten
te verwerven; geene onderdrukking of mishandeling wierden onder
zijn bestuur gedoogd, en bij de minsten overtreeding der amb-
tenaren en hoofden der natiën teegens hunne ondergeschikten
gemaintineerd. Allerwegen vind men de sporen van zijne arbeid-
saamheid in den dienst en ordre, alles strekkende tot bevordering
der belangen van het Gouvernement en de ingezetenen. Zijne
afgetrokken leevenswijze komt mij voor in een bestuur als dat
te Amboina eer een noodsakelijkheid te zijn dan dat zulks gelaakd
zoude kunnen worden. Men kan het onmogelijk alle menschen van
pas maken, dit legt in de aart niet van den mensche In zo een
kleine maatschappij als te Amboina is de jaloesie oneindig grootcr
als in grote steeden, de minste voorval verwekt misnoegen, en
een geringheid geeft hiertoe aanleiding. De Heer Martin, die dit
ondervonden zal hebben in de Residentie Bankahoeloe, een ge-
ruimen tijt als assistent resident en secretaris aldaar geplaatst
geweest zijnde, zal zich daar teegen hebben willen wapenen.

In de overgave van de Molukkos heeft de Heer Martin zich
loyaal gedragen en de Nederlandsche Commissarissen in alles
voorgekomen. Het is mij niet geooloofd, hier over uit te weiden,
als de merite hiervan te moeten overlaten ter beoordeeling van
Hunne Excellentiën de Commissarissen Generaal. Intusschen ver-
meene ik dit aangehaalde voldoende zal zijn den meermeiden
Heer Martin te justificeeren van de Hem aangevreevene blaam.

Amboina zoude door den tijd mij misschien kunnen bevallen,
dan voor tegenwoordig, moet ik verklaren, dit met mij het geval
niet te zijn. Mijn vrouw schikt zich vrij wel in alles, dan wegens
haar humeur en hoedanigheeden vind zij allerweegen accüil.
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De goede gezindheid tusschen den Britschen Gouverneur en
Commissarissen is van de grootste invloed geweest op alle de
ambtenaren en officieren, zo van de marine als landmilitie, als
zijnde de beste harmonie van weerszeiden gecultiveert geworden.
En dit verzoet ten minsten wat mij betreft dan ook alle de onaan-
genaamheeden, die deze plaats anders opleeverd. Daar zich
Commissarissen mogen vlijen op een voordeelige honnorabele
equitabele mannier zich van hunne commissie, dus verre te hebben
g'acquitteert, en op eene gunstige approbatie van Commissarissen
Generaal te mogen verhopen, dat ik niet twijffele of zal UwEd.Gestr.
en anderen, die belangstellen in mijne welvaard, aangenaam zijn
zal en wel eenig deel daarin zullen neemen.

Wij dienen uu de bepalingen van de convention d.d. 24 Maart
en 10 Mei 1817 na te gaan; hiervoren gewaagde ik reeds van deze
onder E I en E II te behandelen verdragen ' . Ter wille van de
eenheid der uiteenzetting, zij aanstonds herinnerd, dat in beide
convention punten voorkwamen, waarover partijen het niet eens
hadden kunnen worden, zoodat daarvoor beroep werd gedaan op
de beslissingen te Batavia en te Calcutta. Deze verschillen gaven
aauleiding tot een wederleggend schrijven van het bestuur van
Beugalen aan C. C. G. G., gedagteekend Fort William 14 November
1817, waarop Engelhard te Batavia een advies uitbracht, gedag-
teekend 31 Maart 1818 2.

Een hoofdschotel van de coufereutiën met Martin was geweest
het eigendomsrecht op de in de pakhuizen aanwezige «oto/m/fcaatf.
De perkeniers van Banda hadden hun product aan het bestuur te
leveren tegen deu bepaalden prijs van 4£ stuiver per Amst. pond
noten en 1 0 | stuiver per pond voor de daarvan afkomstige foeli;
het verschil met deu kostprijs maakte hun voordeel uit. De
levering, het recht dus ook op betaling, heette echter eerst plaats
te hebben, niet zoodra de specerijen geoogst waren, maar zoodra
de noten in de rook- en smookhuizen de bewerking hadden on-
dergaan, die ze voor het brengen aan de markt geschikt maakte \
Van Britsche zijde werd daarentegen vooropgesteld, dat het bestuur

' Zie bl. 349.
» Verg. bl. 345.
• Over de behandeling van de noten, zie o. a. Fa» rfcr Crai, bl. 15 vv. •

OJiuiVr, dl. I , bl. 164 vv.: het roo4e« der noten dient om daaraan alle
vochtigheid te ontnemen; en het ftaZfte» om ze voor bederf, zoomede tegen
insecten te bewaren.

28
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de aflevering kon regelen, gelijk het verkoos, men haar derhalve
ook kon vervroegen, dus genoegeu nemen met de leveriug van
de muekaat zonder van den buitendop te zijn ontdaan en gekalkt.
Vandaar, dat Martin in de conferentie van 9 Maart mededeelde,
dat hij uit Bengalen'geïnstrueerd was, om //als de eenvoudigste en
billijkste grondslag van verrekening aan te nemen", alle in de
pakhuizen aanwezige noten //als Britsch eigendom te beschouwen",
en dus maar in den dop naar Bengalen te verzenden. Onze com-
missie kou het recht in deze niet toegeven , waarom het
beter gevonden werd de gausche overgave eerst schriftelijk te be-
handelen, gelijk uog dien 9° door de Commissie geschiedde en
waarin zij het eigendomsrecht op al het voorhaudene aan noten in
beginsel stelde, //also de leverantie van noten niet eerder geschiedde,
dan nadat zij den behoorlijken tijt in de sweet- en drooghuizeu
gelegen hadden en gevolgelijk alle de noten, welke zich vóór of
op den 9° Maart iu de droog- en sweethuizen zouden bevinden of
tot aau'deu dag der overgave gebragt werden, in den striksten zin
nimmer geconsidereerd konden worden aan het Britsche Gouverne-
ment te^ behooren of aanspraak daarop te kunnen maken". Nochtans
verklaarde de Commissie het beginsel niet volstrekt te willen hand-
haven, '/om een blijk te geven van de gevoelens der billijke
handelwijze van het Nederlaudsche Gouvernement", 'n Eloutje !
Martin scheen intusschen voor het standpunt der Commissie iets te
gevoelen. Hij zou, werd d.d. 12 Maart geantwoord, de noten niet
naar Bengalen doen vervoeren; de geheele oogst werd ter onzer be-
schikking gesteld tegen 45 stuivers het Nederlandsche pond, een
billijk aanbod, indien de oogst het eigendom van het Britsche
gouvernemeut werd beschouwd. Martin meende, schreef hij, aldus
niet te handelen iu strijd met het belang zijner regeering.
//Ter voorkoming van eeue Jangwijlige correspondentie", verhaalt
Engelhard iu zijn Bataviaasch verslag, lokte toen de Commissie
weder een samenkomst uit op 14 Maart en daar wist zij Martin
over te halen dan slechts f voor 45 stuivers af te staan en het -]•
voor niets. Aan dat roor «tel» was echter een belangrijk voorbehoud
toegevoegd, die er al de waarde aan ontnam, u.l. //Subject to the
approbation of His Excellency the Governor General of British
India"; mocht deze de goedkeuring weigeren, dan moest voor dat
^ ook 45 stuivers per pond betaald worden, minus echter 4 |
gtuiver per pond, dat over dit J- aanstonds werd betaald aan de
perkeniers ten behoeve huuner levering, evenals het Britsche bestuur

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IN BE MOLUKKEN IN 1 8 1 ? .

dat betaald had voor het f. Alzoo de bepalingen in de artt. 1 en
2 E I en art. 1 E II. Het spreekt wel vanzelf, dat het bestuur te
Calcutta, waar inen het dus slechts voor het zeggen had om de
betaling voor het -«• te erlangen, volstrekt niet genegen was die
som ten offer te brengen. Dientengevolge schreef het aan C.C. G.G.:
«dat overeenkomstig met de belangen, welke wij hebben in obser-
vantie te nemen, wij niet kunnen toetreden tot den afstand van dat
overige gedeelte der Noten zonder een even gelijke betaling, en
derhalve hebben wij de eer te verzoeken, dat Uwe Excellentien ge-
lieven de vereischte bepalingen te beramen om de prijzen van het
overblijvende derde deel der noten te stellen op den zelfden voet,
als waarvoor de beide vorige twee derde gedeelten zijn overge-

nomen
Met de /befo, herkomstig van de in de pakhuizen aanwezige

noten, stond de quaestie anders ' . Dat product was inderdaad reeds
aan het Britsche bestuur geleverd, het zou dientengevolge bij de
Commissie niet in de gedachte zijn gekomeu, schreef Engelhard in
zijn advies, om //op zwakke gronden" levering voor niets te ver-
langen; maar Martin zelf stelde ter beschikking, behalve £ voor
80 stuivers het pond, | voor niets, echter ook dit laatste //under
the same reservation", m. a. w. bij afkeuring in Bengalen, zou-
zij ook voor dit j betalen 80 stuiver, minus echter 10£ stuiver,
reeds ouzerzijds aan de perkeniers betaald. Alzoo art. 8 van E I
eu art. 1 van E II 2. Natuurlijk, dat het bestuur te Calcutta deze
regeling evenzeer afkeurde. //Dezelfde reeds aangeduide consideration
weerhouden ons ook", berichtte het aan C. C. G. G., //onze toe-
stemming te geven ten aanzien der reservatie in faveur van het Nederl.
Gouvern'., hetwelk, evenals ten opzichte der Noten, gedeferreerd
is geworden aan de goedkeuring en sanctie van het Bengaalsche
gouvernement. Derhalve hebben wij de eer te verzoeken, dat de

' „De foelie bedraagt in gewigt het vierde gedeelte van de eigenlijke noot
(of kern, zonder den bolster), zoodat vier pond noten een pond foelie op-
levert." OKuter, dl. I , bl. 164.

' Ofschoon betrekkelijk de notemuskaat werd gehandeld over het product
lierkomstig van „the nutmegs, produced in the months of Decemfter, January'
February and March 1817 at Banda" (art. 1 E. L), liep de quaestie der
foelie enkel over „the maee afforded by the nutmegs, produced since the
I'll of January 1817". Aangezien de Calcutta-brief gewaagde ten deze van
December, herinnerde Eugelhard er aan, dat het alleen het product was
van Januari-Maart 1817 „en niet in de maand December, zo als abusivelijk
in de briev werd opgegeven".
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prijzen voor het tweede lot der foelie , op denzelfden voet als reeds
aangemerkt is, gevoegd mag wordeii bij het montant der sommen
verschuldigd aai) het Britsche gouvernement."

Ik deuk niet, dat het bestuur vau Bengalen bijzonder erkentelijk
zal geweest zijn jegens Martin! Wij moesten iutusschen ons laten
welgevallen de betaling van de voor niet ontvangen 40597^ pond
noten en 85282 pond foelie.

De oogst der £n«rf«3^«K was bij de komst der Commissarissen
op Ambon geheel afgeloopen, waarover zij ter conferentie met
Martin "hun leed niet konden verbergen", daar zoowel zij als
C. C. G. G. zich gevleid hadden «een aanzienlijk gedeelte vau dit
product te zullen inzamelen"; om dat leed een weinig te lenigen,
verzochten zij Martin -J van den oogst tegen 25 ti 30 stuiver het
poud. Schriftelijk gaf echter de Britsche bestuurder te kennen : '/dat
hoe aaugenaam het hem zoude wezen in de wenschen van C. C.
tot, deu afstand van { gedeelte van het gewas te bewilligen, hij
zich nogthans niet g'authoriseerd vond daarover te disponeeren,
waarvoor de schepen tot diens vervoer door het Hoofdbestuur be-
reids waren weggestuurd, zo ook omdat het provenu daarvan het
eenigst middel was om het Britsche Gouvernement schadeloos te
stellen voor de aanzienlijke ongelden, die voor Amboina en onder-
hoorigheden gedurende het gepasseerde jaar waren gemaakt". Niet-
tegenstaande deze afwijzing liet Martin zich op de conferentie vau
14 Maart overhalen 100000 pond nagelen over te doen tegen 30

'stuiver: alzoo art. 4 EI . Hieraan viel dus niet verder te tornen;
Martin zal er vermoedelijk over op zijn brood hebben gekregen!

Bepaald werd (in art. 5 E I ) , dat, voor zoover de Molukkeu ons
niet reeds waren overgegeven op den dag der conventie, dit //imme-
diately" zoude plaats hebbeu; maar daar dit onmiddellijk geen
andereu zin kon hebbeu dan zoo «pjoi?^ /no^e^'/i, werd tevens vrij-
zinnig vastgesteld, dat onafhankelijk van die overgave: «from the
day succeeding that of their arrival all deliveries of spices shall be con-
sidered as the property of the Netherlands Government". Het was
dus zaak voor onze Commissie om ten spoedigste die aankomst te
doen plaats hebben.

Over het eigeudomsrecht op de s?ao«, die zich ten getale van
1567 op de perken van Banda bevonden, kon men het te Ambon
niet eens worden, zoodat art. 6 E I de quaestie onderwierp aan
//the future consideration and decision of the superior British and
Dutch authorities in Java, Bengal and Europe". Men denkt misschien,
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dat onze Commissie dit eigendomsrecht reclameerde; het tegendeel
van dien. Het geschil is uog al aardig, speciaal wegens de edel-
moedige rol, die het bestuur te Calcutta er erg goedkoop in wilde
spelen! Bij de organisatie van Banda door Daendels in 1809
waren de uotenperken met de slaven en verder toebehooren in volle
gebruik afgestaan aan de bezitters, zooals bleek uit de artt. 1,
9, 14 en 23 der Instructie voor de perkeniers, terwijl bij art. 3
aan hen het recht was toegekend, dat zij van hun perken en
slaven gebruik konden maken, geheel en onverdeeld, zoo bij
uitersten wil, als bij akte onder de levenden. Op dien grond
beweerde de Moluksche commissie, dat de slaven het privaat
eigendom van de perkeniers waren, niet dus van het Britsche
bestuur, m. a. w. dat het Nederlandsche bestuur ook niets bij de
overneming van Bauda er voor had te betalen aan het Britsche
bestuur. Resident Martin giug echter nog zes jaar van Daendels'
bestuur terug, toen //de perkslaveu bij de overnaam van Banda in
1803 als gouveruements eigendom beschouwd zijn geworden en voor
de getaxeerde waarde van rijksd. 25 per kop zijn overgenomen".
Nu had er weder een overneming plaats en vond Martin in de
handeling van Daendels geen aanleiding om weer opnieuw geld
voor de slaven te vorderen. De Moluksche commissie ontkende het
recht er op, doch beloofde, bij art, 2 E I I , dat, zoo de vordering
werd toegewezen, 25 rijksdaalders per hoofd zou worden betaald.
Onder dezen vorm kwam de zaak in behandeling bij het bestuur
te Calcutta, dat er het volgende over aan C. C. G. G. schreef met
geheele terzijdelating van het punt, waarover het geschil liep:

Onze aandacht gevestigd hebbende op de gemanifesteerde ge-
voelens van den Souvereinen vorst der Nederlanden, om met de
Britsche natie te co-opereeren tot afschaffing van den slavenhandel,
zoo vleien wij ons, dat hetzelfde menschlievende beginsel is aan-
genomen bij hoogstdeszelfs vertegenwoordigers in de Oost-Indien,
en dat derhalve de vraag nopens het regt van eigendom op de
slaven in Banda vervangen zal worden door zoodanige bepalingen,
welke overeenstemmen met dat beginsel van menschenliefde,

*waardoor de natiën geanimeerd zijn.
Overtuigd derhalve, dat Uwe Excellentien die zelfde gevoelens

koesteren, welke alle publieke daden van hunnen Souverein ken-
merken, zoo doen wij den vurigen wensch, dat Uwe Excell.
genegen zullen zijn, zoodanige maatregelen daar te stellen, als
geschikt worden aangemerkt tot verbetering van het lot der
ongelukkige wezens, thans uitmakende het voorwerp onzer beden-
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kingen! Wij zijn echter van gevoelen, dat het bedoelde oogmerk
alleen kan bereikt worden door de volkomen emancipatie der
opgemelde slaven en ten einde onze intentie te manifesteeren, dal
dezen onzen wensch vervuld mag worden, zoo geven wij ons de
eer Uwe Excell. te verzekeren bereid te zijn onze pretentien op
te geven ten aanzien der gestipuleerde prijzen voor de slaven op
Banda, mits Uwe Excell. van hare zijde er in toestemmen om
deze beklagenswaardige voorwerpen te ontslaan van hunnen
tegenwoordigen ellendigen en vernederenden staat.

Volkomen bewust, dat dezelfde geest, die ons bezielt, ook aan
de zijde van- het Javaansch Gouvernement heerscht, zoo toonen
wij ons genegen alle communicatie over dit onderwerp met onze
gebieders op te schorten, tot zoo lang wij begunstigd zullen
worden met het antwoord van Uwe Excell. op deze onze voor-
gaande propositie.-

Dewijl echter in geval dit voorstel niet wierd aangenomen,
daaruit zouden kunnen voortvloeien vertragingen en noodelooze
discussiën, zoo zijn wij van opinie dat de questie ten aanzien
der voorgestelde emancipatie, mitsgaders alle overige onafgedane
verschilpunten tusschen de Nederlandsche commissarissen en den
Heer Martin, die niet zijn overgewezen aan de directe beslissing
van het Bengaalsch Gouvernement, rechtstreeks gerenvoyeerd
dienen te worden aan de uitspraak der hooge machten in Europa.

Niet ten onrechte luidde het hierover in Engelhard's advies:

Het zij mij g'oorlooft, bij Uwe Excellentien in opmerking te
brengen, dat dit voorstel alhier moet worden beschouwd als
een gevoel van overtuiging van de billijkheid der vorderingen aan
de zeide van het Nederlandsche Gouvernement, namelijk dat de
slaven in questie als het privaateigendom van de perkeniers te
Banda moeten worden beschouwd en dus zonder betaling tot de
perkhouders behoren terug te keeren; dat bij deze mensch-
lievende taak van vrijgave van de opgemelde slaven, het
Nederlandscfie Gouvernement dus alleen de sacrifice zoude zijn;
intusschen dat deze edelmoedige daad hier wordt voorgesteld
als met de grootste opoffering van de zeide van het Engelsche
Gouvernement gepaard te gaan. Hoe prijsselijk en menschlievend
deze voordragt ook anders in deszelvs aart is, vermeen* ik
dezelve geene de minst reflexie te meriteren. Ja! al wilde Uwe
Excellentien uit een zucht voor dat edele principe als de schrijvers
van opgemelde missive Uwe Excellectien toekennen en Hoogst-
dezelven wezentlijk bezielen, zich met deze voordragt vereenigen
en aan het voorstel tot vrijgave der questieuse slaven zich ge-
negen mogten toonen toe te geven, Uwe Excellentien zouden altoos
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daarin weerhouden worden met in overweging te nemen, dat de
perkeniers te Banda hierdoor in de grootste ongelegenheid zouden
gebragt en de middelen benomen worden hunne specerij perken
te bewerken door gebrek aan handen, alzo in de Molukkos zelve
geene middelen voorhanden zijn daarin te voorzien en het zenden
van zo eene menigte bannelingen naar Banda als tot het be-
arbeiden der specerij perken vereyscht word, de voorzigtigheid ten
hoogsten zoude doen ontraden. De Resident van de Molukkos
Martin heeft dit wel ingezien, wijl hij anders deze perkslaven
even zo wel hun vrijheid zoude hebben geschonken als geschied
is met de quartier slaven te Amboina, dewelke door denzelven
alle vrij gegeven zijn, alzo deze evenmin zouden te persuaderen
zijn geweest te blijven in dienst van de tegenwoordige'perkbezitters
als met de vrijgegeven slaven te Amboina de ondervinding heeft
geleerd om te blijven continueren in hunne voorige dienstbetrekking
tegen de betaling van dagloon, gelijk met andere vrijen. De
Regering in Bengalen zelve, geeft niet onduidelijk te kennen, te
gevoelen allé de bedenkingen, die dit voorstel vergezellen, alzo
zij op § 10 laten volgen en hierop ben ik zo vrij de aandacht
van Uwe Excellentien inzonderheid te. vestigen: «Dewijl egter in
geval dit voorstel niet wierd gegouteerd, daaruit zouden kunnen
resulteren vertragingen en nodeloze discussien, zo zijn wij van
opinie, dat de questi ten aanzien r/<?;- ew/gwfc/afc <OT0»«/><7//<?,
mitsgaders alle overige onafgedane verschilpunten tusschen de
Nederlandsche Commissarissen en den Heer Martin, die niet zijn
overgewezen aan de directe beslissing van het Bengaalsche Gou-
vernement regtstreeks gerenvoyeerd dienen te worden' aan de
uitspraak der hoge magten in Europa."

Het komt mij derhalve (nogthans onder gepaste eerbied voor
het wijzere gevoelen van Uwe Excellentien) allezints raadzaam voor,
zich aan de propositie van de Regering van Bengalen te onttrekken,
en zich stiptelijk te houden aan de questi — namelijk — of de
slaven, die tot de Notenperken te Banda behoren, beschouwd
moeten worden als privaat eigendom (en dat wel op grond als
door C. C. is aangevoerd en aan Uwe Excellentien bij berigt van
den 31 Januari 1818 door mij is opgegeven) dan wel het eygen-
dom van het Gouvernement? Om ingevalle de beslissing mogte
vallen ten nadele van de perkeniers en de slaven door hel
Nederlandsche Gouvernement moeten worden overgenomen, alsdan
daarvoor aan het Britsche Gouvernement Rd*. 25 per cop uit
te keren, zo als voorkomt bij articul 2 van de conventie van den
2° Meij 1817.

Uwe Excellentien kunnen in den vervolge over het lot van deze
voorwerpen zodanig beschikken als Hoogstdezelven zullen oordelen

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



4 4 0 HET ÜEltSTEL VAN HET NEDEIILAN DSCH GEZAG

tot bevordering van hun geluk en de belangens van het_ Gouver-
nement nodig te zijn.

Bij den afstand van de specerij perken aan de onderscheidene
bezitters onder de Regering van Zijne Excellentie Daendels,' zijn
de slaven en verdere inventaris goederen, onder deze afstand
begrepen geworden, en de Perkeniers van Gouvernementswege
bij artic. 9 van derzelver Instructie de verzekering gegeven, dat
het volle getal slaven tot de beheering van ieder perk vereijscht
wordende, door het Gouvernement zoude worden geleverd of aan-
gevuld, onder gehoudenisse aan de zijde van den perkgebruiker
of eigenaar volgens artic. 23 dezelve altijt ten hunne koste voltallig
te houden en te zorgen, dat de overledene of gedroste slaven,
die niet weder gevonden werden, «telkens door andere van hetzelfde
geslagt boven de 15 en beneden de 40 jaren oud en zonder
gebrek aan lijf en leeden worden aangevuld etc." Derhalve zoude
de vrijgave van opgemelde slaven den Perk eijgenaar daarvan
priveren en ten gevolge hebben, dat de handen, die tot de be-
heering der perken vereischt worden, door het Gouvernement
worden aangeschaft, wil hetzelve jouisseren van het voortbrengzel
der perken.

Mede werd bij art 7 der conventie van Maart 1817 de volgende
quaestie overgelaten //to the further consideration aud decision of
the superior British and Netherlands authorities". Te Ambon had
men een .DjacoMÏé- en een Zfijt?ro.zg«£<w. Onder het voormalige Hol-
landsche bestuur was tijdens den drang van den oorlog uit die
kassen genomeu, resp. 29000 eu 6500 rijksdaalders. Bij art. 7 der
door kolonel Pilz aaugeboden en d.d. 20 Februari 1810 te Ambon
gesloten capitulatie met de Engelschen, was van Filz' zijde ver-
zocht : //Dat de collegie-geldeu en effecten der Weeskamer, Diacony-
armen, Kerken, Leprozen en dusdanige zulleu onvervreemdbaar ziju;
die gelden, welke het Gouvernement van dezelven in leen mogt
hebbeu, zullen door het Britsche Gouvernement worden voldaan
uit de gelden, welke in de Ambonsche kas te vinden zijn", waarop
van Britsche zijde werd geantwoord : //That all claims 011 the Dutch
Government should be attended to." Toeu nu aan de Moluksche
commissie bleek, dat de schulden niet voldaan wareu geworden,
gaf zij Martin te kennen, dat dit van Eugelsche zijde alsnog be-
hoorde te geschieden. Martin beweerde, dat de belofte i?r OJ» ac/W
te j /aa», niet een toezegging tot betaling inhield; dat het enkel
beteekeude c. q. er mede rekening te houden in verband met de
toestanden der gestichten, die echter uiet ouguustig waren geweest,
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daar de inkomsten voldoende bleken om de uitgaven te bestrijden;
ook bestonden de schulden reeds bij de eerste verovering door de
Engelschen in 1796, en had er alzoo het bestuur ook niets aan
gedaan, toen de vrede vau Amiens de Molukken teruggaf.

Het bestuur van Bengalen deelde geheel de meerling van den
heer Martin en verwierp alzoo '/de uitlegging, welke de Neder-
laudsche Commissarissen geven aan het 7'" articul der Capitulatie,
volgens den geest der Nederlandsche taal"!! Het oordeelde het echter
//overtollig" in verdere beschouwingen te treden, zoodat het de
zaak verwees ter beslissing in Europa.

De Moluksche commissie had wel een grooter blijk vau onafhan-
kelijkheid van oordeel kunnen geven, dau zij iu deze quaestie
deed. Zij heeft namelijk, schreef Engelhard iu zijn advies, geen
oordeel durven vellen over de gegrondheid der argumenten door
den Britscheu resident aaugevoerd, terwijl hij daaraan toevoegde :

Ik wil Uwe Excellentien gaarne bekennen, dat bij mij geene
de minste bedenking zoude ontstaan zijn, de geest volgende van
het antwoord op artic. 7 van de Capitulatie, namelijk het daar-
mede te houden, dat het aan het Engelsche Gouvernement
vrijstond, op dat articul zo veel acht te slaan, als het zoude
oordeelen naar de tijdsomstandigheden en overeenkomstig hunne
belangen te vereijschen. Te meer bij comparatie van het antwoord
op artic. 8 van de Capitulatie met respect tot de vordering van
de schulden van het Gouvernement aan particulieren. Immers
word daarbij met ronde woorden gezegd: «Dat de bekende vrij-
gevigheid van het Britsche karakter niet zal nalaten in dit geval,
de in dit artikel aangegeven pretensien zullen worden uitbetaald,
voor zooverre geld in kas word bevonden".

Om evenwel de zaak niet naar hun eigen oordeel te beslissen,
hebben zij vermeend wel te doen, dezelve levendig te houden en
te submitteren aan het oordeel van Uwe Excellenlien.

Het is aan Commissarissen niet gebleken, dat er van de zeide
van de administrateurs van deze middelen demarches gedaan zijn,
het opgemelde agterstal van het Engelsche Gouvernement te
recouvreren, ofschoon na de uitbetaling van de pretensien aan
particulieren, de gelden in kassa verbleven, genoegzaam toereikende
waren, dat die verevening daaruit zoude hebben konnen worden
gedaan. Gedurende het Engelsche bestuur zijn de renten op die
capitalen tot 1817 jaarlijks voldaan.

Het zij mij nogthans vergund Uwe Excellentien onder 't oog
te brengen, dat indien dit deficit geene verevening ontmoet van
de zijde van het Engelsche Gouvernement alsdan de verant-
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woordelijkheid daarvan weder stilswijgend devolveert op het
actuele Gouvernement, alzo mijns inziens de beide Godshuisen
geen nadeel kurinen komen te leiden door verzuimenissen van
anderen of opkomende verschillen tusschen twee magten over de
betaling, wijl deze gelden uit een liefde fonds van anderen bestaan,
waarvan eene behoorlijke verantwoording aan het publiek behoort
te geschieden en het voormalig Hollandsch Gouvernement daarvan
werkelijk het genot gehad heeft.

De artt. 8—10 E I leiddeu niet tot verschil; zij bepaalden
respectievelijk: dal. alle aau de Engelschen behoorende specerijeu,
burgerlijke, marine- en militaire voorraden , zoomede al de particuliere
eigendommen der Eugelschen naar Bengalen zouden vervoerd
worden, «free of duty and without any molestatiou, limitation or
restriction"; dat de overgave van fort Victoria en het eiland Ambon
zou plaats hebben op den 25° Maart 1817; eindelijk dat het
gansche archief der Molukken aau het Nederlandsche gouvernement
overging.

Het slotartikel 11 E I gaf middellijk wel tot hooger beroep
aanleiding; wij lezen dit echter niet daar, doch in art. 5 E II.
Het geschil is van eenig historisch belang.

Volgens eerstgenoemd artikel moesten //the buildings, places and
forts in (he colonies and establishments", die ingevolge art. 1 van
het tractaat van 13 Augustus 1S14 werden teruggegeven, //be
delivered up in the state, they were at the conclusion of that
treaty". Dat dit aldus behoorde te geschieden, was voorgeschreven
in art. 3 van het Loudensche tractaat. •

Naar aanleiding van dit art. 3 had Eugelhard in zijn aan C. C. G. G.
gerichte P««te« -paw A7Mc«'rf«̂ 'e ' gesteld : //Hoedanig zich te gedragen,
indien bevonden werd, dat eemge kauons, amunitie of andere goederen
op de transporten der overgaaf bekend gesteld, van daar vervoerd,
of wel verkogt zijn?" En nog op het einde hieraan toevoegd :
//Eene stellige verklaring diend aan commissarissen tot den over-
neem van wegens hunne Excellentiëu de Hoog Edele Heeren
Commissarissen generaal, gegeven te werdeu, of het geschut ten
dienste der fortificatiën al of niet onder de fortificatiën der plaatseu
begreepen moeten werden, en zoo neen, of die als dan appart.
volgens taxatie moeten worden overgenomen."

C. C. G. G. gaven hierop een zeer positief en zeer zeker niet door

Zie bl. 342 hiervoreu.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IN DE MOLUKKKN IN 1817 . 4 4 3

mij verwacht bevestigeud antwoord ' . Het blijkt wel uiet, dat zijzelf
voor Java met succes dezen eisch hebben gesteld, doch het schijnt,
dat zij er hunnerzijds in berustten, doordien het geschut aanstonds
een buit was geworden van de Britsche prijsagcuten. Mij kwam het
denkbeeld, dat ouder den #/W rfer w*tó#e« ook geschut moest
worden verstaan, zóó vreemd voor, dat toen ik aauleiding vond
het bestaan dezer gedachte bij de overneming van Java te ver-
moeden, ik dit niet kon aannemen; eerst later zag ik in de Mo-
luksche stukken, dat inderdaad de eisch gesteld werd. Van belang
scheeu mij ook, dat de instructie van 23 September 1815, die
voor C. C. G. G. regelt de eigenlijk gezegde overnemiug der kolo-
niën », deze opvatting volstrekt niet uitdrukt; C. C. G. G. doen
het daarentegen wel iu de instructie, die zij aan de Moluksche
commissie medegaveu bij hun besluit van 31 Januari 1817 N°. 15 A.
Art. 9 er van bepaalt namelijk, dat de Commissarissen den Britschen
gouverneur schriftelijk moesten afvragen «of de bezittingen onder
zijn beheer staande zich op het oogenblik der overnemiug in den-
zelfden staat bevinden als op den 13 Aug. 1814, ten einde zal
kunnen beoordeeld worden, of aan het 3''' .4r<!. van dat tractaat
kan worden voldaan"; in het ontkennend geval zou het verschil
worden geconstateerd. De al». 1 en 2 van het volgend artikel
machtigt verder //alle losse goederen" tegen schatting over te nemen,
maar uitzonderend luidt dan daarop al. 3 : «Zij zullen daar onder
echter niet ;begrijpen het geschut tot de forten of militaire posten
behooreude, hetwelk bevonden zal worden op den 13 Aug. 1814

. aanwezig geweest te ziju, daar hetzelve zonder eenige betaling als
een eigendom van het Nederlandsche Gouvernement behoord te
worden teruggegeven". Art. 9 komt overeen met art. 3 der daareven
genoemde instructie vau C. C. G. G.; 'n art. 10 vindt men er niet.
Van ; Britsche zijde heeft men zich intusschen, althans tot zekere
mate, niet tegen den eisch verzet, hetgeen ik evenmin verwachtte.
Echter,'dan gaat de quaestie geenszins loopeu over â  het geschut,
maar enkel over hetgeen aanwezig was tijdens de vermeestering van
de kolonie, een beperkte opvatting, die, schoon begrijpelijker, ik
mede] al [even vreemd vind. Toen toch de Moluksche commissie de
bij haar instructie voorgeschreven vraag aan Martin deed over den
staat der forten, voegde zij er aan toe: //zo mede of ook enige
cauounen, mortieren of ander materiaal. van hier naar elders zijn

• Zie ook over de quaestie Terw^aüa, bl. 277-278.
te, bl. 170.
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vervoerd geworden". Martin legde daarop eeu lijst over, die de
Moluksche commissie echter alleen vergeleek met hetgeen voorhauden
was bij de vermeesteriug in 1810; bevonden werd, dat er ontbraken
vier 2-J-ponders: zij waren vóór 13 Augustus 1814 tot ballast
gebruikt voor een Eugelsch oorlogsschip, '/dewelke door het stranden
van dezen bodera op de oostkust van Amboiua waren verloren ge-
gaan". Martin was zoo edelmoedig er vier 18-ponders voor in de
plaats te geven! De zaak zou alzoo hiermede zijn afgeloopen, maar
er waren in de magazijnen ook nog voorhanden goederen en ammu-
nitie, herkomstig van het voormalige Hollandsche gouvernement en
die werden door ons mede teruggevorderd, ofschoon de instructie
dit niet voorschreef. De Moluksche commissie twijfelde dan ook
aan de rechtmatigheid dier vordering; doch zij werd door haar
gesteld '/op de daartoe gedane instantie van den Commandant
Militair en Chef van de Troepes in de Molukken en de verzekering
van de als gecommitteerden tot de overname van de militaire
goederen g'employeerde militaire officier, dat deze goederen bij 't
overnemen der aramunitie en militaire goederen op Java buiten de
taxatie gelaten zijn". Daar Martin zich hiermede niet kou ver-
eenigen, memoreerde art. 5 E I I , dat de Moluksche commissie,
in verband met art. 3 van het Londensche tractaat, had doen gelden
//a daim to (he Dutch Civil and Military stores", welke vordering
zou worden onderworpen '/to the decision of the superior British
and Netherlands authorities"; terwijl art. 6 dier conventie E l i ,
tevens aangaf de prijzen, die wij zouden betalen voor de goederen
in quaestie, wanneer de vordering niet erkend werd: een bijzonder
wijze bepaling, vooral vergeleken met de regelingen vau C. C. G G.
bij de overneming van Java, waarin een dergelijk voorschrift gemist
werd. zoodat men in üW-opa de waarde van zaken moest gaan
beoordeelen, waarover men het in ƒ«<&? op de plaats zelve niet
eens had kunnen worden ! — Ook over de waarde der aanwezige
kogels wist men zich niet te verstaan, zoodat art. 7 E II deze
quaestie. evenzeer verwees //to the determination of the superior
British and Netherlands authorities".

Toen de Moluksche conventiën ter behandeling kwamen te Calcutta,
heeft men vermoedelijk de bepalingen over de geschut-quaestio niet
goed gelezen ; zij schreven er ten minste nogal bar over aan C. C. G. G.:

Ten opzigte der pretentien geformeerd door de Nederl. Commiss".
niet alleen bepaaldelijk op de militaire behoeften en canon, ge-
captureerd tijdens de overgaaf van de onderscheiden bezittingen
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in de Moluksche eijlanden, maar ook tevens op het eijgendom
na dat tijdstip aangekogt door het Britsch bestuur van Amboyna,
zo hebben wij te remarkeeren, dat de aangeduide articulen meestal
bestaande uit militaire behoeften, derhalven niet aangemerkt kunnen

•' worden te ressorteeren onder de benaming van fortificatie-werken,
waarop naar ons inzien het 3 ^ Articul van het Tractaat d. d.
Augustus 1814 applicabel is. Bij de stipulatien, dat de vesting-
werken overgegeven zouden worden in den staat als zij zig bevonden
tijdens het sluiten van dit traktaat, kan niet gepresumeerd worden,
dat contracteerende partijen bedoeld hadden te voorzien in de
overdragt van articulen vallende onder de hier boven aangehaalde
benaming, te meer dewijl het Britsche Gouvernement voor deze
articulen betaling heeft doen erlangen aan de capteurs of eijgenaars.

Het zal dierhalven vereischt worden om overeenkomstig met
het besluit al reeds aangekondigd, de finale beschikking dezer
questie over te wijzen tot hoger magten in Europa.

Engelhard outkende echter, dat er eeiiige reclames over het ge-
schut verder waren gemaakt; art. 5 had enkel betrekkiug op voorraden
van het oude Hollaudsche gouvernement, een reclame, die alleen
was gesteld op de verzekering van overste Kraijeuhoff en gecom-
mitteerden, dat op Java die voorraden evenzeer voor niet aan
C. C. G. G. waren afgestaan. //Bij aldien", voegde hij er aau toe,
//zulks geeu plaats gevonden heeft, moet ik Uwe Excelleutien ver-
schoning vragen, dat de Nederlandsche commissarissen geloof ge-
differeert hebbeu aau den opgemelden chef, eu de remarkes, die
verder bij de briev van de Beugaalsche Regeeriug ten deze sujette
voorkomen niet dan als gegrond kunnen worden aangemerkt en de
gedane reclames komen te vervalleu."

Ouder de conveutie E I viudt meu bovendien geplaatst 'n //Declara-
tory article". Waarlijk zeer van pas had de Moluksche commissie
//uit hoofde van de uitgestrektheid der Molukkos en afgelegene
eilanden, ouder de vorsten van Teruate, Tidor eu Batchiau sor-
terende", resident Martin verzocht //ter huniier decharge" een
verklaring, dat er nergens Britsche agenten achter bleven, aau welk
verzoek bij dat artikel //bereidwillig" voldaan werd.

Hiermede hebben wij al de artikelen van de conventie E I en zeven
artikelen van E I I doorgeloopeu. Behandelen wij nog E l i ten eiude toe.

Een weinig belangrijk puut van geschil maakte uit het door mij
vermelde buitenverblijf itefoe ^arf/a^ ' . De onder gouverneur Van

• Zie bl. 423.
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der Stel aangelegde tuin schijnt vroeger het particulier eigendom
gebleven te zijn van de gouverneurs van Ambon; misschien dat dit
eigendom telkens tegen den koopprijs overging, gelijk met Buitenzorg
vroeger plaats had. Hoe ook in zijn laatste stadium, was het stuk
grond door den Britscheu resident ingekocht voor rekening van het
Britsche bestuur; ook bestond er te 7fa?Wfoe een stuk grond, op
dezelfde wijze in eigendom genomen voor het fokkeu van vee. De
Moluksche commissie meende, dat deze perceeleu vielen onder de
kostelooze teruggave, bepaald bij art. 3 van het Londensche tractaat;
Martin gaf dit niet toe, zoodat art. 8 E I I ook deze quaestie over-
liet //to the determination of the superior British and Netherlands
authorities". Men had er echter tevens bijgevoegd, dat resp. zouden
betaald worden 5500 en 1&00 rijksdaalders. Het Bengaalsch bestuur
achtte onze vordering ontbloot //van eenige fondatie" en ofschoon
het geen bezwaar maakte het geschil aan de beslissing in Europa
te onderwerpen, verklaarde het tevens, dat raeu ter nauwernood zou
kunnen verwachten, '/dat het Britsch Gouvernement in dezen eisch
zal treden".

Engelhard deelde hierover aan C. C. G. G. mede: dat de reclame
geschied was '/op de affirmatie van deu mede Commissaris en Gouver-
neur der Molukken, den Heer J. A. van Middelkoop, dat alle de
publieke gebouwen op Java aan het Eugelsch Gouvernement toebe-
hoorende, stilzwijgend onder de overnaam begrepen zijn geworden,
zonder restitutie te doen van dies waarde. Bijaldien zulks echter
niet op Java plaats gevonden heeft, moet ik Uwe Excellentien
verschoning vragen, dat ik mij hieromtrent door mijn ambtgenoot
heb laten abuseren, en de reclame van deze effecten komt dan ook
als van zelven te vervallen".

In ü/OTarfo bestond een gouveruementsonderneming «te Kema voor
het vervaardigen van touwwerk uit gernoeti, het vezelachtige
bekleedsel van den stam van den arengboom, die in deze streek
welig tiert. Het slotartikel 9 van E I I stelde de prijzen vast, waar-
tegen wij den voorraad overnamen: hier alzoo geen verschil. Onze
Regeering hield de onderneming in stand. Land voogd Van der
Capellen bezocht haar op zijn reis naar de Molukken. //Het terreiu
daarvan", beschrijft dientengevolge Olivier ' , //is even buiten de
negorij en zeer doelmatig gekozen. De wijze waarop het touwwerk
vervaardigd wordt, scheen mij echter toe voor verbetering, althans

üter, dl. I , bl. 316-317.
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voor vereenvoudiging vatbaar te zijn. Het werktuig, waarvan men
zich tot het draaijen van het Goemoetoe bedient, is een lange balk,
in de gedaante van eene bank, op zekere afstanden met gaten
doorboord, welke eenen draaikruk doorlaten, die ligter of zwaarder
naar gelang van de dikte van het touw is. De lieden, die in deze
lijnbaan arbeiden zijn, behalve de kettinggangers (die evenwel niet
zeer talrijk zijn), vrije Alfoeren. Dezen worden hiervoor met zes
ropijen eu een gautang (of 40 pond) rijst in de maand beloond.
Het Goemoetie of de ruwe dradeu worden tegen den prijs van 48
stuivers de honderd strengen (elk van honderd draden, zoo dik als
gewoon zeilgaren) door de Alfoeren van de binnenlanden geleverd,
doch deze prijs wordt hun in lijnwaden betaald, hetwelk hun ter
goeder rekeuiug door het Gouvernement geleverd wordt, vermits
deze lieden geen het minste nut van geld zouden hebben. De draden
van het Goemoetoe worden uit de hand gesponnen, nadat de steelen
of de aderen daarvan (welke door de Mohamedanen tot kalams of
schrijfpennen voor het Arabische schrift gebezigd worden) daaruit
zijn geuomen."

Aan de conventie E I I waren toegevoegd twee artikelen, die in
jw t̂fiepa&M^gM i w ^o«feri»tt voorzagen. Wij zien daaronder genoemd
//the cloths belonging to the British Government". Onze O. I. C.
had een //kleeden pakhuijs", waaruit aan de Inlanders tegen vaste
prijzen goederen werden verkocht ' . Het Britsche bestuur volgde de
O. I. C. na; het richtte dus ook op een wwsttó &>tf i;«vfcö0j» t'a«
/jj«w«fo(. Het beloofde er zich groote voordeelen van, indien er
steeds een genoegzame voorraad voorhanden was voor het dagelijksch
gebruik, en de lijnwaden voor matige prijzen van de hand kouden
worden gezet; doch-dan moesten geen vreemde handelaren aan den
handel kunnen deelnemen en ook de aanvoer door particulieren
niet te groot worden. De Moluksche commissie, deze bestuursnegotie
willende handhaven, nam den voorhanden voorraad over. Zij bracht
echter de gewichtige verandering aan, dat terwijl onder de
Britsche administratie met den verkoop was belast een particulier
tegen genot van 5 % van het rendement van den verkoop,

• Klachten van het bestuur te Amboina „over de Nederlandsche burgerij
datse haeren particulieren handel d'E. Comp. in 't verkopen der kleederen
groten afbreuk deden"; verzoeken van de bevolking van Saparoea, „datse de
rijst en kleeden voor dezelve prijs zouden krijgen op Honimoa als aan 't
Casteel, tot dien eijnde ook een forraeele prijs-courant op Amboina zoude
gesteld worden"; zie bij jRump/nus, dl. I , bl. 101, 144; dl. I I , bl. 20.
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zij een ambtenaar aanstelde op f 300 's maands. Het blijkt echter
uit een mededeeling van Olivier, dat onze Begeering weder op de
5 % is teruggekomen. Wij lezen namelijk in ziju Reisherinueriugen
het volgende ' :

De Ambonesche burger-vrouwen bemoeijen zich, bij uitsluiting
van de mannen, met allen handel in provisien. Zij brengen die
ter markt en door de stad , de zwaar geladene manden op groote
ronde bladen op het hoofd dragende, gelijk de Keulsche potten-
vrouwen in Holland. Het water halen zij in groote aarden potten
uit de kleine rivieren buiten, of liever boven de stad, en dragen
die potten insgelijks op het hoofd. Van het weven van lijnwaad
hebben zij geene de minste kennis, veel minder van eenige
vrouwelijke handwerken. Al wat tot hunne kleeding en tot die van
hunne mannen behoort, moet hun derhalve van elders bezorgd
worden. Eene zeer nuttige inrigting is het uit dien hoofde, dat het
Nederlandsche Gouvernement aan de inwoners tegen vastgezette
prijzen lijnwaden verkoopt. Deze inrigting, de Gouvernements-
winkel geheeten, gerijft ook de Ceramsche en andere eilanders,
die jaarlijks te ^OT^OW komen om lijnwaden tegen houtwerken,
vogels en andere produkten van hun land in te ruilen. Niet
alleen zouden de Ambonezen zonder dezen winkel, aan buiten-
sporige prijsvorderingen van particuliere kooplieden, en vooral van
de winzuchtige Chinezen ten prooi zijn, maar het gebeurt ook
dikwijls dat de particuliere handelaar, bij het vertrek der Cerammers
en andere eilanders, niet die soort van lijnwaden heeft, welke
door hen verlangd wierden, omdat de particuliere aanvoer altijd
onzeker is; in dit geval kunnen zij bij den Directeur van den
verkoop van Gouvernements-lijnwaden (dus noemt men thans den
ambtenaar, die met den verkoop belast is en daarvoor 5 pCt.
geniet) ten allen tijde, en tegen eenen matigen, onveranderlijken
prijs, te regt komen.

De lijnwaden, die voor Gouvernements rekening hier verkocht
worden, zijn grove, middelsoort en fijne, witte en gekleurde
katoenen, spreijen, zakdoeken, en andere artikelen, alles van
den kust AöroM<7«<&/. De Heer TWEISSEL, die thans met dien
verkoop belast is, heeft mij gezegd, dat er maanden zijn, waarin
hij stuksgewijze voor acht tot negen duizend ropijen aan waarde
verkoopt.

Jaarlijks wordt door de Hoofddirectie van Financien van Zfa/awa
de naar gissing benoodigde hoeveelheid van lijnwaden herwaarts
gezonden. De Pakhuismeester te /lwéo« zendt daarvan hetgeen

> 0Kü»er, dl. I , bl. 139-141.
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de Directeur aanvraagt, aan het huis van dezen laatsten, die
hiervan om de drie maanden aan den Hoofd-administrateur ver-
antwoording doet.

Van de fijnere kust- en andere lijnwaden wordt bovendien
door het Gouvernement drie of vier maal in het jaar openbare
verkooping gehouden, ten einde op deze voordeelige wijze ook
de burgers en ingezetenen van 4̂wé<?» te gerijven.

Ten tijde der Compagnie had de ambtenaar, die met den
verkoop van lijnwaden belast was, den titel van Winkelier, en
genoot eene vaste bezoldiging.

/Twyfeefóer is ook de titel, dien Buijskes den verkooper geeft,
gelijk wij zullen lezen in ziju Buiteuzorgsch verslag.

29
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HOOFDSTUK VI.

Aanvaarding van het Nederlandsche bestuur te Ambon
en de algemeene indruk er over.

Overneming te Ambon d.d. 25 Maart 1S17. — Hoe de Moluksche
oommissie de inrichtingen der Engelsohen aantrof. — De Superintendent
over de negorijen te Ambon. — En die over de scholen. — Gemis aan
sympathie voor onze terugkomst bij de Inlanders. — Ontbinding van het
Britsch-Ambonsche militaire korps. — Mislukking onzer werving. —
Engelhard's indrukken van Ambon.

Den 25° Maart 1817 werd met de vereisehte plechtigheden het
gezag over het eiland Ambon aan de Moluksche commissie overge-
geven, gelijk art. 9 der conventie E I had bepaald ' . Het journaal
van de iüeyyertf&öf̂ ew memoreerde: //Den 25° werd deze bezitting
door de daartoe bestemde comm™. de HH. Engelhart en Middelkoop
van het Engelsch Gouvernement overgenomen des morgens ten 7 u ' ;
de Engelsche vlag werd door Z. M'. schip Nassau met 33 schoten
en door een Engelsch Compagnies brik met 21 schoten gesalueerd
en door het fort met gelijke bedankt, waarop de Engelsche vlag
neer en de Hollaudsche in deszelfs plaats werd geheeseu, waarvoor
deselve saluten plaats hadden. De proclamatie van overgave en
overneming van de Colonie werd in het openbaar voorgelezen,
waarna de posten door onze troepen wierden bezet, en die van de
Engelschen afgelost; het werd beslooten onder een groot dejeuué
door den Engelsche Gouverneur gegeven."

Het hersteld gezag bevond, dat de Engelschen met betrekking
tot de algemeeue bestuursmaatregelen vrijwel alles op denzelfden
voet gelaten hadden, gelijk Engelhard, blijkens het op bl. 383 en
891 medegedeelde, reeds zeide vernomeu te hebben. Het inlandsen
bestuur had dan ook, schreef hij na zijn terugkomst in het
Bataviaasch verslag, //weinig of geene verandering ondergaan".

De hiervoren vermelde nieuwigheid van een «»jP£ro?ife?Mfett£ <wer <fe
va» ^raèo» - liet de Commissie in wezen, alzoo volgens

Zie bl. 442.
Zie bl. 385.
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algemeeue getuigenissen de nuttigheid daarvan haar in allen deele
was geblekeu. Buijskes hief de betrekking in November 1817 op.

De Moluksche vorsteu waren onder het Engelsche bestuur door
nieuwe contracten «in de uitoeffeniug van hun gezag zoo in het civile
als criminele nauwer beperkt", dan onder het voormalig Hollandsch
gouvernement. Met opzicht tot de specerijcultuur te Ambon en Banda,
alsmede ten aanzien der leverantie en betaling hadden evenmin
veranderingen plaats gevonden, «maar alles daaromtrent is gebleven
op den voet als onder het voormalig Hollaudsch Gouvernement,
met uitzondering echter van de extirpatie der Noten en Nagelboomen,'
op de overige eilanden / ofschoon de gewone coutributiën daarvoor
aan de vorsten van Ternate, Tidor en Batchiau door het Engelsch
bestuur zijn voldaan, zelvs m e t . . . . verhoogiug".

Onze Commissie vond te Amboina als zendeling gevestigd den
Eugelschmau CABEY, tevens belast met tó c j ^ ^ ^ „yer <fe
«rAofe». Daar resident Martin de meest gunstige getuigenis gaf
over het schoolwezen te Ambon, voor zooveel het onder Carey's
onmiddellijk toezicht stond, en deze bloei aan diens ijver moest worden
toegeschreven, handhaafden hem C C , //uit hoofde van het be-
staande gebrek aan een bekwaam voorwerp tot dezen post", op
f300 'smaands. Ook bleven voorloopig de schoolmeesters 'van
Amboina en ouderhoorigheden op deuzelfdeu voet, dus ook de salarissen,
als ouder het Uritsche Gouvernement was bepaald — een punt in zoover
van belang, omdat de verandering in het schoolwezen als een der
oorzaken van de uit te breken onlusten Werd genoemd. In hun verslag
van 20 October 1817 (bl. 344) stelden Engelhard en Van Middelkoop
voor Carey te handhaven, zij het dan ook meer gebonden aan be-
palingeu //om voor te komen, hij niet willekeurig zo omtrent de
school dienst en onderwijs als de schoolmeesters komt te handelen".
Buijskes kou zich echter met de gausche zaak niet vereeuigeu. In

• Februari 1818 hief hij evenzeer dit superiiitendentschap op, waarmede
ook Carey's benoeming verviel. Gelijk de Schout-bij-Nacht memo-
reerde in ziju Buitenzorgsch verslag, kwam het hem zeer oneigen-
aardig voor, dat het schooltoezicht werd uitgeoefend door een
vreemdeling //en dan nog wel door een vreemdeling, die geen woord
van onze taal verstond"; het algemeen gevoelen deelde die meening;
hij geloofde trouwens, dat de Moluksche commissie den post had'
laten voortbestaan //meer uit toegevendheid voor den Britscheu
resident Martin, dan wel uit overtuiging van het nut, hetwelk die
ambtenaar onder ons bestuur kon aanbrengen".
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De tevredenheid , die de Moluksche commissie mocht vervullen over
de resultaten van haar optreden, was niet volstrekt onvermengd;
het i ware echter ^wel te wenschen geweest, dat dit haar tot meer
voorzichtigheid en oplettendheid had geleid. De inheemsche bewoners
dezer gewesten konden in het verleden geen enkele aanleiding vinden
om de terugkomst van het Nederlaudsche gezag toe te juichen; de
vrijzinnige opvattingen van het Britsche bestuur, ook in geldelijk
opzicht, de grootere degelijkheid van ziju ambtenaren — deels,
wat de bestuurshoofdeu betreft, officieren, die bij hun traktement
als zoodanig, goede toelagen kregen — staken te gunstig daarbij
af. De herinnering was ook nog zoo levendig aan de smadelijke
wijze, waarop het Nederlaudsche gezag in de Molukkeu ten ouder-
ging; dat gezag kwam nu terug met een armzalig troepje mili-
tairen, //voor het grootste gedeelte uit Javasche recruteu bestaande,
die nog niet gekleed waren, en die men dus bijna naakt op
schildwagt zag staan", memoreerde niet de eerste de beste pamftet-
schrijver, gelijk men zou vermeenen, maar niemand minder dan
Buijskes ' . Terwijl men anders allicht geneigd is 'bij een derge-
lijke bestuursverwisseling te gewagen van de voldoening der inge-
zetenen — de ontevredenen treden immers in den regel niet naar
voren! — bleek de indruk van onze terugkomst zóó ongunstig, dat
de Commissie zelf er mededeeliug van deed in haar rapport d.d.
28 April 1817 aan C. C. G. G.

Met deze stemming houdt verband de fiuale mislukking van het
pogen der Commissie om «̂&4»wg£2:«2 «« JVe«fer&i»d!tfc/j£» m?7?toïVew
dietó te doe» oyer^aa». Elders deelde ik mede, dat ons bij de
sluiting van het Londensche tractaat een korps Amboneezen door
een kolonel in Engeland te koop was aangeboden, doch dat wij
dit voorstel niet hadden aangeuomeu, wegens verschillende terecht
aangevoerde bezwaren, terwijl de Regeering zich bovendien vleide,
dat wij vrijwat gemakkelijker aan deze militairen zouden geholpen
worden, wanneer de Molukkeu eenmaal bezet waren-. In verband
hiermede bepaalde art. 11 der instructie van de Moluksche com-

i Rapport van 10 October 1818 N°. 472 Geheim. — Fan Doren-ÜJ"., gewag
makende van „de dubbelzinnige gesprekken, welke de Engelsche officieren
met de inboorlingen voerden", schrijft op bl. 9 van „het schimpen over het
gering getal medegebragte Nederlandscbe troepen, waardoor half gekleede
manschappen en artilleristen, door gebrek aan voorhanden zijnde kleeding-
stukken, op schildwacht op de wallen en bij de stukken stonden". Dat
Mioordoor is goed overgenomen!

• In Terugdoe, bl. 189.
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missie, dat deze met den Britschen commandant der troepen te
Ambon moest overleggen om de Inlanders, die in Britsche soldij
waren, te doen overgaan, waartoe tevens de medewerking der
Britsche autoriteiten behoorde te worden ingeroepen.

Alzoo deed de Commissie de noodige stappen bij resident Martin
en droeg zij mede de zorg voor de recruteering op aan de bestuurs-
hoofden, bestemd om Bauda en Ternate over te nemen. Glad af was
de weigering, ten minste in dezen zin, dat men zich wilde houden
aan de uitdrukkelijke voorwaarde der in-dienst-treding bij de
Eugelschen : ontslag, wanneer het Britsche gezag zou ophouden te
bestaan, terwijl al de militairen nu verklaarden op de handhaving
dezer voorwaarde te blijven slaan, en hun alzoo over te laten nader
te beslissen.

Het is wel mogelijk, dat Martin, . die toch welwillend genoeg
was gebleken, de gevolgen van zijn doen niet voorzien heeft en
zeker is het, dat nergens in de stukkeu van onze Commissie uit
die dagen onmiddellijk of middellijk er een klacht over voorkomt,
zoodat zij het uiet ernstig heeft gevonden, dat Martin met eenig weidsch
vertoon tot de ontbinding der Amboneesche korpseu is overgegaan.
Eerst in latere geschriften vindt men er retrospectieve beschouwingen
over, o. a. in Buijskes' geheim rapport van 10 October 1818 N°. 472 ' .

Martin deed namelijk op een bepaalden dag de inlandsche mili-
tairen uit al de Molukken te Ambon samenkomen. Aan de roepstem
gehoor gevende, tooiden de kruis-orembaais zich voor den tocht naar
de hoofdplaats op. Daar hield de Britsche resident vleiende toespraken
ten afscheid en deelde hij geschenken uit; bovendien verleende hij nu,
overigens naar gewoonte, aan de ontslagenen vrijbrieven, echter vóór
den 24° Maart gedateerd, waardoor ze. kwamen iu de bevoorrechte
positie van z. g. iw»yer*, hetgeen de opgewondenheid nog vermeerderde.
Aangename herinneringen in dezelfde mate had het Nederlaudsche
gezag, toen het in de Molukken ten onderging, niet nagelaten;
integendeel, dat gezag was in hun oogen geducht geknakt. Nadat de
aldus eervol ontslagenen verrukt naar hun haardsteden kouden terug-

i „Uit de buitengewone plegtigheid'', waarmede Martin het bestuur overgaf,
kan men afleiden, leest men ook bij Fan Doren- ilf., bl. 7, „dat de Engelsohe
overheden bewust waren van de onder het volk muitende onvergenoegdheid".
Dat is tot daaraan toe; de eene heeft een helderder afleidingsvermogen dan
de ander, maar „wat nog meer reden tot die veronderstelling gaf en opzien
baarde", was de plechtige wijze, waarop Martin in tegenwoordigheid onzer
Commissie het Ainbonsche korps afdankte. Nu ontsnapt mij het verband.
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keeren, namen zij de gelegenheid waar hun weerzin tegen de
wederkomst der Nederlanders te openbaren. Tot de terugkeerendeu
behoorde THOMAS MATULESI, de man, die zich als hoofd van den
opstand befaamd zou maken en nog vóór het einde des jaars weder
te Ambon zou komen, doch dan om aan de galg opgehangen en
daarna in een kooi geplaatst te worden — een tentoonstelling,
die men meende dat heilzaam zou werken.

Het behoeft wel geeu betoog, dat dit den boer opgaan, zonder
behoorlijk levensonderhoud van zoovele min of meer geoefende
militairen, deels van wapenen voorzien, een gevaar voor de rust
kon worden, wanneer het zaad van ontevredenheid in vruchtbaren
bodem mocht vallen, gelijk inderdaad het geval zou blijken.

Maar had ons burgerlijk en militair bestuur daaraan werkelijk
niets kunnen doen, waren inderdaad in zoo grooten getale de afge-
dankten volstrekt onwillig om in onzen dienst te treden? Geenszins;
het vormt een van de donkere bladzijden van het beleid dier dagen,
oVitf ok CWWJ7 oMzerayd* ?'•« «"<? ^««o" j« ^ « # « ^ . De zaak was tot
dusver niet bekend en nochtans lang niet op dit beperkt terrein
van belang ontbloot; wij hebben de bijzonderheden te danken aan
Engelhard's Bataviaaseh verslag.

C. C. G. G. hadden voor de aanvulling van het leger op ./ara
soldaten noodig, te trekken uit de Molukken: geven wij hun de
generieke benaming van Amboneezen. Het militair bestuur kreeg
dientengevolge een instructie mede, waarvan art. 5 gelastte: uit-
sluitend werving van Inlanders few öe/«we ra» Java ' . Het gevolg
was, schreef Engelhard, //dat van een corps van 400 koppen zich
slechts 38 hoofden g'engageert hebben in Nederlandsche dienst,
en dat nog wel meerendeels Javanen en schier weinige Ambonezen".
Diiiirtegen richtte zich alzoo met name de weerzin, uiet zoo zeer
dus tegen het beginsel van iu-dieust-trediug, mits men slechts in
de Molukken kon blijven, ^e^;!- tó e^seer o«rf«r tó 7%g/,ïc,4«
tafter wo* <7i?M><?etff!. Engelhard meende, dat het in het algemeen
//ene bezwaarlijke verrigting zal blijven om Java met recruteu uit
de Molukken te voorzien, zoo wel uit hoofde van den weerzin,
dieu de volkereu aldaar in het generaal tegen dusdanig engagement

' Of naar de bewoordingen van Engelhard: Art. 5 van de instructie voor
den werfol'ficier bevatte, „dat de Ambonneesen bij uitsluiting voor het eiland
Java bestemd zijn, en wanneer er genoegsame aantal g'engageert zijn, den
Commandant van de Molukken met de Gouverneur zal concerteren over de
scheopsgelegenheid tot derzelver vervoer".
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betoonen, maar ook omdat de populatie in die oorden veel geringer
is als men zich voorstelt, om welke redenen eene aanwerving van
recruten in de Molukken, altoos ten hoogsten onraadzaam wordt
beschouwd". Ook Ceram, ofschoon er de bevolking, inzonderheid
in de biuuenlanden, aamnerkelijker was, zij het dan ook niet in
evenredigheid met de uitgestrektheid van het eiland, beloofde ten
deze geen toekomst, «zijnde te veel gehegt en verslaafd aan hunne
voorvaderlijke gewoonteus en geene behoeftens kennende, niets
anders verlangende dan te voldoen aan hunne lusten en hun leven
door te brengen in een luij en onafhankelijk bestaan, terwijl het
overgenoeg bekend is, dat de Alfoeren, die de binnenlanden van
Ceram bewonen, zich tot geen eeneu dienst vrijwillig eugageren
of naar elders laten vervoeren". Deze Alfoeren van Ceram hadden
ook //de nauwste overeenkomst aan de natuurstaat, als loopende
geheel nakend, eenlijk voorzien van een schors om hunne schamel-
heid te bedekken, en kennen geeue behoefte, alzoo zij zich in de
bosschen ophouden en van derzelver voortbrengzelen leven". Wel
weken hiervan af de Alfoeren //van de cust van Halmaheira en
van Meuado en Gerontaloe, als in geenen deele levende in den
wildeu natuurstaat, zooals de Alfoereu van Cerams noordcust en
die van Goram, daar zij zeer gemeenschappelijk zijn met den
Europeaan en inlaudsche natiën en zich met den handel eruereu;
dan ten deze is de vrees voor de militaire dienst zedert de aldaar
in voorgaande tijden plaats gevonden hebbende werving zó groot,
dat een en andermaal recrutering in de landstreken voldoende zoude
zijn om een algemeen verloop van volk te veroorzaken, en aller-
wegen oproer te verwekken, om welke reden dan ook, eene werving
van recruteu voor den dienst van Java, in de Mollukko's zeer
moeielijk te effectueeren zal zijn".

Maar voor de Molukken zelve golden die overwegende bezwaren
niet, en aangezien er onze troepenmacht evenzeer hoogst gering
was, scheen er alles voor te spreken om dan maar er werving te
doen plaats vinden onder toezegging van dienst uitsluitend dddr.
Speciaal de residenten van Saparoea en Hila bevalen dit met het
oog op hun povere macht «op het dringendst" aan; maar niet
alleen de werfofficier en commandant Kraijenhoff wilden van over-
treding van art. 5 der instructie niet weten, doch ook gouverneur
Yan Middelkoop, al ware het dan ook om een andere reden, n.l.
wegens //de al te uaauwe connection der opgezeteuen dezer eilanden
met de Ceramsche volkeren", //onderstellende dat zulks tot smokke-
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larij in specerijen aanleiding zoude geven, in stede van daartegen
te waken"; hetgeen echter Eugelhard niet kon toegeven, "daar tog
de Engelschen zich met zeer veel succes van de Ambonezen aller-
wegen in de Molukken bediend hebben, die even zoo sterk het
smokkelen in de specerijen tegengingen als onder het Hollaudsch
bestuur". Dus had Engelhard zich tegen deze opvatting van Van
Middelkoop en Kraijenhoff gekant ? Geenszins . . . ., //het onnodig
g'oordeeld contrarie te opineeren, alzoo de Commandant Militair
en Chef der troepen toch niet was over te halen van zijne instructie
af te wijken" !

Toen echter de onlusten uitbraken en manschappen volstrekt
noodig werden, stapte men over het ongelukkig art. 5 heen en
droeg de Moluksche commissie bij besluit d.d. 8 Juni 1817 N°. 17
den Overste op, //om de Ambonesen, die jongst door het Britsch
bestuur afgedankt waren , en genegen schenen dienst te nemen bij
het Nederlandsche Gouvernement te engageren, om voor den tijt
van drie jaren in de Molukken dienst te presteren, en tot dat
einde bij hun enrollement direct af te geven het handgeld voor
hen bepaald, hetwelk dan ook heeft bewerkt, dat eenige weinige
in den dienst van het Gouvernement zijn overgegaan". Nu eenmaal
de zaak verknoeid was, menig ex-militair zelf aan den opstand deel
nam, of er sympathie voor gevoelde, dan wel er betrekkingen bij
had, liet het zich verwachten, dat de werving niet veel vrucht
leverde, ja , men moet zich veeleer verwonderen, dat zij niet
finaal mislukte. Het getal der opnieuw toegetredeneu onder de
afgedankte militairen zoude aanmerkelijker geweest zijn, schreef
Eugelhard, //indien zij zich niet reeds van Amboina hadden ver-
wijderd en velen van hen volgens algemeene gerugteu zich hadden
begeven naar Saparoea". De aangeworvenen hadden zich dus nu
slechts verbonden onder de stellige voorwaarden van uitsluitend in
de Molukkeu dienst te doen ; overigens waren zij tot in-dienst-
treding niet weinig aangemoedigd ten einde, memoreerde Engelhard,
//van de drukkende last in de doessoens of negorijen ontheven te
worden, alzo de gewoonte, zooals hem uit onderscheidene memoriën
van de afgetreden gouverneur van Amboina en andere officiële
papieren is voorgekomen, van de vroegste tijden zo te Amboina
als ouderhoorige bezittingen medebrengt, dat zoodanige, die eenmaal
geweest zijn in dienst van het Gouvernement, bij het bekomen van
hun ontslag als burger worden geconsidereert en van de prerogativen ,
die daaraan gehegt zijn, jouisseeren, en dat, ofschoon zij zich
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in de doessoens of negorijeu nederzetten, zelvs met behoud van
hunne nagelplautagien, of andere thuinen, echter tot het bearbeiden
der nagelplantagien niet konden worden genoodzaakt, en ook van
alle overige heerediensteu waren g'eximeert; en het dierhalven als
een hardigheid aan te merken is, zodanige menschen bij hun ontslag
uit den dienst van dit voorregt te versteeken of in derzelver ver-
wagting te leur te stellen".

Engelhard beviel het maar matig op Ambon, gelijk hij zijn
zwager Senn van Basel schreef. Over het geheel was het er 4
graden heeter dan te Batavia in den warmsten tijd, een waarneming,
die betwistbaar voorkomt. Een kring van bergen lag om de baai,
verwekkende er een voortdurenden damp en zware opgepakte lucht
met aanhoudende broeiing, die tegen den middag ondragelijk werd.

De avonddamp vooral moest zeer schadelijk geacht worden ;
nochtans kon men niet zeggen, dat er vele zieken waren ' . Onder
de Chineezen en Arabieren heerschte eeuig welvaren, doordien de
handel tijdens het Engelsch bestuur zeer was toegenomen, dank de
vaart, op de west van Iudië en aanbreng van ouderscheideue soorten
lijnwaden en andere artikelen, die op Ceram en de andere eilanden
werden van de hand gezet 2, Over het algemeen was echter de
armoede te Ambon groot, inzonderheid ouder de dorpsbewoners,
zijnde speciaal de nagel planters. De levensmiddelen en andere ar-
tikelen vau levensbehoefte waren zeer duur, ofschoon de kleine man
zich met weinig wist te behelpeu en hoofdzakelijk leefde van de
visscherij, zoomede van het slaan der sago, een algemeen voedsel
door de gansche Molukken *. De visch achtte Engelhard minder
smakelijk dan fraai op het oog; zij was niet te vergelijken met
die op Java. Paling kon men er niet in het leven houdeu; oesters

' Als naamsafleiding van Ambon, komt Van Hoëvell het aannemelijkst
voor TanaA-Om&on = neuetet&ind: bl. VII der in 1876 bezorgde Errata op
het Ambonwerk. — Verg. (Kiiuer, dl. I , bl. 41.

* Voor den Ambonees zijn /iondeioar en weemtórni/ synoniem: Fan Hbè'ceM,
b!. 75. — In Mei 1675 werd bij plakaat den Chineezen verboden winkels te
houden en hun gelast Ambon te verlaten, tenzij zij zich wilden wijden aan
landbouw, houtzagerijen of eenig ander ambacht: „dogh heeft dit niet door
den beugel gewilt, alsoo men klaghten hoorde van den gemeenen man,
inzonderheid den Jnlander, dat men het gerief van de kleene snuijsteringe
beter en tot minder prijs bij de Chineesen als bij de burgers hebben konde.
Immers de Chineesen deden haar best aan den landbouw en hout-zagerije bij
de hand te nemen, om maar in 't land te blijven." .Ktwnp/ittts, dl. I I ,
bl. 112-113.

» Verg. Fan ffoè'veU, hoofdstuk I I I , bl. 52.
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werden gevonden op Saparoea, doch waren onsmakelijk eu adstrin-
geerend; zij hadden daarbij een onaanzienlijke kleur, die allen trek
er toe benam ; men zeide, dat die soort behoorde tot den parel-oester.
De groenten heetten tamelijk goed; er zoude hiervan wegens de
geschiktheid der gronden voor de cultuur, een grooter overvloed
kunnen zijn, indien men zich slechts een weinig er op wilde
toeleggen. Hoorn- en pluimvee kouden er best tieren, doch ook
hiervan werd de teelt verwaarloosd, zoodat er groot gebrek aan
was ' . De melk was zeer boterrijk; de beesten gaven over het
geheel dubbel zoo veel melk als op Java, zoodat ze niet te koop
waren, ofschoon men voor een koe van 220 tot 240 pond wel
35 ü 40 Spaansche matten placht te geven. Deze beschrijving over
de moeilijkheid om aan vleesch en groenten te komen, stemt overeen
met hetgeen men leest iu het journaal van de ifoy^eraoer^eM: //Verver-
sching vsu vleesch eu groenten heb ik maar eens kunnen krijgen,
hoewel ik mij daaromtrent ouderscheiden malen heb geadresseerd;
de reden daarvan was dat de groeuten haast in 't geheel niet
te krijgen, en het vleesch zeer duur was." Iu gelijken geest liet
zich over de moeilijkheid goede voeding te krijgen, een paar
eeuwen te voren onze Eumphius uit, wanneer hij mededeelt de
indrukken van Frederik Houtman en daaraan zijn eigen opvatting
vastknoopt, ziende, schrijft hij van dezen eersten Gouverneur-,
'/hoe ligt den Amboiuees in 't bos zijn brood uijt boom kapte, sijn
wijn ook daar uijt tapte, iu de Reviertjes een Garneeltje ofte
vischje wisten te vangen, dan hij met inoeskruijden die daar in 't
wild wieseu in een pot van groene Bamboesen gemaakt met een
gaeuwigheid wiste te kooken en dat over een vuur dat hij al meede
voor de vuijst door 't wrijven van eenige houtjens tegeus malkander
wiste te maken, en andere diergelijke mooije dingen meer, die beeter
voor een 's Hollanders oog dan voor deszelfs mage zijn, dog men moet
weten, dat Amboina doeumaals veel overvloediger van vrugt-
boomeu en moudkost was, dan nu sijnde sulke schaarsheid ver-

* Verg. de medodeeling op bl. 76 Fon .Ho î-eü. — In 1647 heeft men de
vestiging van een veestapel beproefd, blijkens de volgende mededeeling van
jRump/Mus, dl. I , bl. 263: „Jn April quain de fluijt Castricum geladen met
142 koebeesten van Balij, dewelke op Honimoa, Hitoe, Combello,en Lissidi
verdeelt wierden om aldaar aan te focken, welke beesten door verloop van
tfld meest in 't wild zijn geraekt, dat men daer van geen nuttigheit heeft
konnen krijgen."

* JRumpftius, dl. I, bl. 27-28.
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oorsaakt door de Luijigheid der Jnlanders dewelke niets nieuws
willen aanplanten".

Volgens Engelhard had men in de menagerie van deu Britschen
gouverneur met groot succes een kalkoenenfokkerij aangelegd, die
niet alleen Amboina in overvloed voorzag, maar vau waar ook
aanzienlijke verzendingen plaats vonden naar Banda en Teruater
en zoo was het ook gelegen met de ganzen, eendvogels en hoen-
ders; nochtans bleek het vertier aan pluimvee zeer gering; de
schepen konden er dientengevolge geen voordeel van trekken. De
ingezetenen gevoelden geen lust om zich op de teelt toe te leggen
en betaalden liever 7 Spaansche matten voor een kalkoen. Een
hindernis voor de ontwikkeling was ook de duurte der koelieloonen;
men gaf b.v. een werkman één ropy daags en dan nog moest de
taak van hem gevorderd niet te groot zijn, daar hij er anders voor
bedankte; mede was de rijst of padi, die het gevogelte behoefde,
machtig hoog in prijs. Men hield den Javaan voor lui en vadsig;
maar dat kon men met recht zeggen, meende Engelhard, van de
Amboueezeu cu van de andere Moluksche bewoners, voor zoover
Engelhard vernam ' . De Christenen lazen den gansenen dag in den
Bijbel of oefenden zich in gebed en in zang. De Mohammedanen
en Heidenen (Alfoeren) slingerden wel den gausohen dag langs de
straten, doch waren niettemin de ijverigste; van hen kou meu
althans iets gedaan krijgen, zij het ook tegen zwaar loon. De
meeste werkzaamheden werden door de vrouwen vervuld; zij gingen
naar de bosschen om hout te kappen en dit ten verkoop op de
markt te brengen, dat in dit bergachtig land met veel moeite ge-
schiedde. Overdreven was de opvatting der Christenen, die, zich
wijdende aan den godsdienst, allen arbeid verwaarloosden. In iedere
negorij werd een kerk gevonden, waar dagelijks door den voor-
lezer stichtelijke samenkomsten bij wijze van catechisatie plaats
hadden 2. Op Banda en Ternate zou het, naar algemeen werd
gezegd, aangenamer zijn; de briefschrijver zeide er niet over te
kunnen oordeelen.

' Zie de opmerkingen op bl. 53 Ta» ifrtueK over de vraag „of de Ambonees
lui is of niet".

' Zie over „het bestaande idee fixe dat iedere negorij een school en kerk-
gebouw behoort te bezitten om aanspraak op den naam van negorij te
kunnen maken", T'an JJbétoeK, bl. 230 en over den lagen zedelijken staat der
Ambonsohe christenen, hoofdstuk VI, bl. 115. — Bij üfaWin fïS</^, bl. 4:
„Wo giebt es einen unverschamteren Menschen als den ambonesisohen Kuli".

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



4 6 0 HET HERSTEL VAN HET NEDERL. GEZAG IN DE MOLUKKEN IN 1 8 1 7 .

Ver Huell, trouwens onder andere omstandigheden in de Molukken
dan Eugelhard en voor wiens dichterlijk gemoed de natuur van
onze Oost een openbaring was, heeft van Ambon een beschrijving
weten te geven, waarvan het 20-tal bladzijden nu nog met groot
genoegen in zijn geheel kan gelezen worden ' .

Zie Fer HM<>H, dl. I , bl. 150-171. Dan ook Jforiin ^/S94J, 'bl. 3-5.
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HOOFDSTUK VII.

Beschrijving der toenmalige residentiën op Hitoe en
de Oeliasers, benevens van Ceram.

Het gewest Hila en Larike, w. o. Manipa en een deel van Oerara. —
De vroegere versterkingen der negorijen op Hitoe en do Oeliasers. — Het
gewest Haroekoe. — Het gewest Saparoea. — Het eiland Noesa Laoet. —
Ceram.

Eeeds vóór de overuemiug van het bestuur te Ambon d.d. 25
Maart 1817 was iu fljfo <»« Zar^s op Hitoe de heer Burghgraaff
als onze resident opgetreden ' . Van dit gewest — waarmede wij
reeds eenigszius bekend werden 2 _ vormde de hooge punt van
A&»£ den zuidoostelijkeu hoek. Dan langs de zuidwestzijde gaande,
is het eerste dorp, dat men bereikt, JTa&m/ioe, door zijn hooge
ligging met schoon gezicht over de zee. //Het strand is bezaaid
met steenen en een paar honderd passen in zee, is eene hooge ronde
klip, met boom en struikgewas begroeid, terwijl een kleine Mesdjid
digt bij het strand het aanwezen van tnenschen in dat gewest ver-
kondigt"; deze Mohammedaausche uegorij ligt amphitheatersgewijs
tegen het gebergte, in het zuidwesten van Hitoe, niet meer dan
een uur verwijderd van Larike. De weg tusscheu de beide plaatsen
wordt ons als zeer bezwaarlijk geschetst *door het steile gebergte,
dat men onophoudelijk moet beklimmen om het te bereiken; terwijl
de branding, die tegen het strand staat, belet om in eene praauw
aan den voet van den heuvel te kunnen landen" \

Larike, trouwens de gansche streek, vervult in de geschiedenis
der Oost-Indische Compagnie, en niet het minst bij den aanvang
onzer vestigingen iu de Molukken, een belangrijke rol; de ver-
sterking aldaar werd ifc><!i!mfcm geheeten en was gelegen bij de
rivier 7&j of Zefe, waarover men door middel van een houten brug
naar het gebergte gaat •».

' Zie bl. 370.
' Zie bl. 413 v.v.
* Be aanhalingen van Fijn Doren-iT. en &, dl. I , bl. 173-174.
* 1'oji Doren-J7. en S., dl. I . bl. 178.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



4 6 2 HET HERSTEL VAN HET NEDERLANDSCH GEZAG

Van Larike den tocht langs de kust voortzettende, begeeft men
zich noord op in de richting naar ^ji&Woe, een weg door onder-
scheidene heuvelen mede niet gemakkelijk te begaan ' . Het tusschen
de rivieren &'a en TVraofo op een kwart mijl van den westhoek van
de baai Zay gelegen ^«/oefoe heeft over zich liggen de eilandjes
J9<? dr»* GeWrfer* =. Vervolgens leidt de kustlijn oostwaarts,
loopende over «zware steenklompcn, waarvan het strand als bezaaid
is" ••, bereikt men langs een fraaien weg, die over het gebergte
door nageltuiuen leidt, het eerst Oemy: //eene kleine dessa, die
bewesten Lima in eene kleine bogt, niet ver van de rivier Way-
Sia genaamd, ligt"-*. Vervolgeus, dicht aan het strand, komt men
na een uur gaans aan de negorij i i w «of de vijf dorpen, zooals
zij naar den landaard genoemd wordt", even als het straks te noemen
Geit of Seit door Mohammedanen bewoond met vijf inesdjids *. Twee
groote, doch ondiepe rivieren de Z7aWa en de ^»?a zijn te door-
waden op den weg van Oeriug naar Lima; overal is het strand
bedekt met groote steenklompeii, die den tocht bemoeilijken «. Vóór
men aan Seit komt, moet men de iToe/oi»^ over; aan deze zijde
van den stroom lag in den tijd, dien wij beschrijven, een plaats,
genaamd Zeiefe^og of .£»é<zMo«. Wij zullen haar in de stukkeu over
den opstand vermeld vinden en dat zij ook vroeger bestond, blijkt
o. a. uit Valentijn's //Oud- en Nieuw Oost-Iudiën" *, maar aangezien
deze en eeuige andere negorijen sinds //om Ceith werden bijeeuge-
trokken" «, wordt de plaats op kaarten of werken van nieuwere
schrijvers niet opgegeven ». & # wordt ons geschetst als //eene

> Fan Doren-K en 0., dl. I , bl. 172-173.
> „Nussatello sijude 3 kleine Eijlanden voor de westhoek van Amboina

geleegen en eertijds bewoond. Dog heedendaags hebbende haar op 't naaste
vaste land begeeven uijtmakende de Negorije Assaloeloe, De onse noemen
de voornoemde Eijlanden de 3 Gebroers ; op 't grootste en ui iterate derselven
Leyd en drie Zijdige Ronduijt of wagt slot, gen'. Flissingen met Eenige
soldaaten beseth". .Rumpfcius, dl. I , bl. 8 § 2. - Verg. Fa» Z)ore»-Zf. en &,
dl. I , bl. 63-69 en bl. 169; de meeniug, dat fort Vlissingen eerst zou ont-
staan zijn onder den 27" landvoogd in de Molukken, is alzoo niet juist.

• Ton Doren-K. en &, dl. I , bl. 162.
« Zie over Oering en over den weg Oering-Asiloeloe: Fan Doren-if en S

dl. I , bl. 168-169. '
' Zie over Lima: Ian Doren-K en &, dl. I, bl. 166-167.
• Fan Doren-K e» &, dl. I , bl. 167-16S.
' Zie dl. I I , bl. 105 en de kaart aldaar bij bl. 96.
" .Keejte»-, dl. H, bl. 79.
" Op onze kaart nochtans wol.
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fraaie Mohammedaausche uegorij", //iets meer dan een uur van Hila
verwijderd" ' . Dan bereikt men #*7a, destijds beschermd door het
blokhuis ^««ferc&m 2. Nog oostelijker laugs de kust trekkende,
nadert men Jtooe torn, waar ten tijde des opstands het vervallen
blokhuis Z«Vfe» nog diensten deed ; de weg van b « %« mondt
hier op uit». Nevens Hitoe lama J7tfoem«A5», noordwaarts langs de
kust via J/ore&i tot Jfa»z«fo, waar de kustweg, die al deze plaatsen
verbindt, ophoudt. Geheel iu het noorden van het eiland aan de
kust vindt men £ ? a ^ ; deze negorij zoowel als Mamala hadden
mede sterkten, schoon ze weinig sterk waren. Tusscheu Hitoe lama
en Mamala vestigden zich aanvankelijk, ongeveer in 1515, de
Portugeezeu; door de bevolking eerst vriendschappelijk ontvangen,
werden zij weldra door haar genoodzaakt heen te gaan •*. De ver-
melde weg is over het geheel genomen gemakkelijk begaanbaar;
maar door het land stroomen naar zee vloeiende riviertjes en hier
en daar gaat men over het gebergte, of wordt het loopeu langs
het riffige strand moeilijker -\ De sago is er de cultuur bij voorkeur,
niet slechts voor eigen gebruik, maar ook voor uitvoer".

Hila, destijds de zetel van den resident, had eenige meerdere
beteekenis, dan sinds het ontruimd werd en er geen Europeesch
ambtenaar meer aanwezig is. Blokhuis ^ m ^ A m bewees iu de
dagen, die wij tegemoet gaan, goede diensten, toeu het nog hecht
en sterk was; nu, nadat het sinds lang niet meer van uoode werd
geacht, is het vervallen ". De bevolking was Mohammedaansch, sinds
kwam er tevens een Christengemeente *.

Te Z/wï/fe fuugeerde de gewezeu luiteuant F. KELLEE als plaatselijk
bestu urshoofd.

' Ko« Doren-if. e»i S., dl. I , bl. 163.
» „De fortresse op Hila wierde Amsterdam gen'" in 1656 door De Vlaming-

BumpAius, dl. II , bl. 104. - Bij Fa* ZW*-tf. e» &, dl. I, tusschen bl. 66
en 67 een aardige afbeelding van „A de kerk, B het Besidentiehuis en C het
blokhuia Amsterdam te Hila." De beschrijving op bl. 75 v.v., tusschen bl. 162
en 163 een „Gezigt op het blokhuis Amsterdam te Hila".

» Verg. bl. 415. De sterkte van Hitoclama in den Compaguie's tijd opgericht
werd eerst geheeten £n«i«i>en „die daar na Leijden hernoemt is" in 1656:
ifampAüt», dl. I I , bl. 104.

« JiuflipAtW, dl. I , bl. 5: „tussohen Hitoelamma en Mamala bij de Eeviei
Eikapolij".

" Kam iïoéwW, bl. 3,
« J/ar*t» (7SS4J, bl. 18.
? OWuter, dl. I , bl. 75-80.
» Jlfnritn ('iSSi;, bl. 18-19.
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Tot Burghgraaff's gewest werd niet alleen nog gebracht het ten
noordwestelijk van Ambon en teu westen van Ceram gelegen eiland
Mawjpa, waarop de Moluksche commissie plaatste een Europeeschen
korporaal met 4 Javaausche militairen uit het garnizoeu te Hila,
maar ook een deel der •Jwa'd/kM^ i>a« Ceraw met de hoofdplaats Üoe/So,»
op het schiereiland iZoea/aoa/ (Klein Ceram). Het zijn alle streken ,
vol van Compagnie's heriuueringen, maar welke! Mauipa, zóó ge-
straft wegens den opstand van 1651, «dat het in weinig weeken
't zelfste eiland niet geleek", gesteld hebbende '/het eijland tot
een hongerbergh" > ; Ceram, speciaal Loehoe, doorloopeud een rol
vervullende iu de ellendige Nederlandsche geschiedenis der Molukkeu.

Ter herinnering aan de beschrijving van het eiland Amboiua, met
zijn pas van Bagoeala, leidt Rumphius Ceram in, met de mededeeling *:
'/Ceram gelijkt ook bij na te bestaan uijt twee Eijlandeu, die met
een smallen hals bij Tanoenoe aan malkander gehegt siju het
grootste deel hiet men groot Ceram, en het kleenste klijn Ceeram,
off eijgeutlijk Hoemohel, 't welk de Portugeesen in Varnalo en d'onse
Warnoel bedorven hebben. In 't gemeen noemt men 't ook het
land van Loehoe na de voornaamste plaatsen om dat aldaar de
Ternaatsche stadhouders eertijds haar sitplaats hadden." Ook iu de
geschiedenis van Saparoea's opstand zullen wij zien, welk een be-
langrijke rol Ceram, en speciaal Loehoe speelt, streken toch waaruit
het verzet in sterke mate gevoed werd en die daarvan de militaire
gevolgen zouden ondervinden. Als -/scriba", dat ook de beteekeuis
van posthouder had, werd te Loehoe gesteld JOHANNES KOPS.

Ten oosten van Ambon liggen in volgorde de drie Oeliasers:
Haroekoe, Saparoea, Noesa Laoet, respectievelijk 3 , 2.5 en 0.9 •
mijlen groot, te zamen kleiner dan het eiland Ambon met 14£ •
mijlen \ Menige uegorij dezer vier eilanden had vóór de O. 1. C.
haar gezag er gevestigd zag, een versterking, bij voorkeur op de
hoogten. Het slechten der werken — tó a / « j t o <&r « « » , zooals
het heet — was met name in 1647 het werk van gouverneur
Demmer, //alzoo den Gouverneur niet wel rusten konde zoo lang er
eenige vastigheit onder de Julanders in wezen was"'. De bewoners

• iJump/uus, dl. I I , bl. 18-19.
> .RumpAtus, dl. I , bl. 4. — Verg. hiervoor bl. 417.
» BZeefcer, dl. I I , bl. 5. Ik volg Van Hoëvell in de spelling Oeliaser, ofschoon

tel van schrijvers een dubbele s gebruiken, dat mij welluidender voorkomt.
Rumphius schrijft ook „Uliasser", maar in dl. I , bl. 3 verstaat hij er onder
uitsluitend Soparoeo; op de volgende bladzijde schrijft hij echter: „B'oosten
Amboina leggen de drie bovengen. Uliassersche Eijlanden".
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werden verplicht, het werk zelf te doen, zich natuurlijk //seer be-
beklaegeude, datze een werk 'twelk haar soo veel moeijte gekost
hadde en zoo lange van hun bewoond wns en daarse niet eens voor
gevogten hadden, uu op 't enkel gebod van dezen Gouverneur
mosteu afsmijten", //welk werck bij de mooren met morren en
kuorren, maar bij de Christenen met vrolijk gelaat volbragt is,
verblijd zijnde, datse daar door van de lange oorlogslasten verlost
zoude zijn" .

Het eiland ZTaro^oe telt elf negorijeu ; dat doet het reeds langer
dan een eeuw 2. De gelijknamige hoofdplaats ligt op de westkust
aan den zuidkant. Het bezat een in 1655 gebouwd fort of liever
blokhuis, #<?efowrfia geheeten; bij de overneming in 1317 bestond
er weinig meer vau. Te grooter wordt daardoor de beteekenis der
verdediging door kapitein VAN ÜRIEL. Als men hem tegen de muite-
liugen te hulp komt, wekte het verwondering, hoe weinig dat alles
op een fort geleek. //De versterking dezer Residentie was zeer weinig
beteekeneude", lezen wij \ /,Eveu als de verschanste negorijeu der
muitelingen, bestond dezelve uit muren van 4 a, 5 voet hoog en
dik, van koraal rotsen opeengestapeld, hier eu daar met embrasures,
waarin een veldstuk stond. Het verwonderde de Heer MULLEU zeer,
dat hier, bij de hoofdplaats des eilands, g^eu blokhuis of kleine
sterkte van vroeger tijden zich bevond : want waren de eilanders met
eeue groote overmagt gekomen, hoe ligtelijk had deze gebrekkige
versterking niet kunnen bezwijken."

Nadat in 1818 een orkaan de destijds bestaande sterkte weg-
vaagde, heeft men het fort iVw»w-^«^a»rfM gebouwd, dat echter
nu ook een ruïne is •*.

Aan de noordzijde der hoofdplaats, er vlak tegen aan, ligt een
audere negorij, Sawwtf geheeten, dus met een eigen hoofd. Van zulk
eeu aaneenschakeling van dorpen met behoud vau zelfstandigheid
zullen wij hier meer lezen, daar zij in de Molukken niets ouge-

> .RumpAtus, dl. I , bl. 2G2. Op bl. 265 leest, men nog over Dommor's vertrek
in 1647, dat hij de provincie in niet gekende rust achter liet, „hebbende
meest alle de Ambousche Negorijen van hare bergen, daarze gestadig optrotseu,
afgebragt on op do laege strand goplaast, bij en omtrent once vastigheden,
daer wijse altijd in dwaug konneu houden".

' üteeter, dl. I I , bl. 172. Het geheole hoofdstuk aldaar is statistisch met
zorg bewerkt.

» Ier tfueJJ, dl. I , bl. 213.
* Hm ifotT^, bl. iy.

30 .
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woons moet geacht worden, herinnert Olivier ' . «De oorzaak
hiervan is, dat de Oost-Indische Compagnie, in de vroegste tijdeu
vau hare vestiging in deze gewesten, de bewoners der eilanden iu
het gebergte vond, waar zij in eenen staat van halve woestheid
leefden. Dit maakte de gemeenschap met hen moeijelijk en onvoor-
deelig. Daarom gelastte de Compagnie deze volken, zich aan de
stranden op daartoe aangewezene plaatsen neder te zetten. Herhaalde
vermaningen bragten zulks eindelijk tot stand, en op deze wijze
voegden zich somwijlen twee of drie negorijen bij elkander, die
hunnen naam en Radja niettemin afzouderlijk behielden. De inwoners
huweu nimmer vrouwen uit de aangrenzende negorij, althans niet
zonder uitdrukkelijke toestemming, en op deze wijze blijft elke
volksstam on vermengd op zich zei ven bestaau."

Er loopt noordwaarts van de hoofdplaats langs de gansche west-
kust en noordkust een groote weg eu evenzoo van de hoofdplaats
zuid-oostwaarts naar de uegorij O«« aan de zuidkust; overigens
ziju west- en zuidkust zonder wegen, „da das Gebirge iu dieser
Gegeild überall nahe ans Meer hinantrit, um daselbst stellen-
weise in sehr steilen Wanden zu endigen" -\ Voetpaden komen
hier en daar er voor in de plaats; in het binnenland bevinden zich
geen negorijeu; al de dorpen liggen aau den grooteu weg, dus aan
zee, met dien verstande dat de aan de zuidkust gelegen plaatsen
7 / ^ e cu ^6ora niet door den grooten weg verbonden ziju. Daar
die negorijen mede een werkdadig deel aan den opstand namen eu
alzoo gestraft moesten wordeu, ging een expeditie over zee er heen;
men landde om zooveel mogelijk te verwoesten iu de fraaie 6«J
»a« ^ c w : //eiue tief einschneidende Kreisbucht von auffallend regel-
massigein Umrisse, welche rings von steilen Bergen eingeschlosseu
1st *.

De drie palen lange weg van Haroekoe naar Oraa, //eeue der
oudste negorijen van Haroeka" * en een naam, die ook wel aan
het gansche eilaud wordt gegeven *, leidt over schoone gezichten
aanbiedende heuvels, statige bosschen, weelderige vlakten. Door

' OKvter, dl. I , bl. 98-99.
' iWar«M (tóWj, bl. 35 over do zuidkust,
» Afar* in fi&Jtf;, bl. 36.
« Fan Dore«-fi., dl. I , bl. 208.
» 't Is echter geen inlandsehe benaming: T'<iu HoèceM, bl. 12. Dat de be-

naming Oma voor het gansche eiland zéér oud is, blijkt uit ÜKmp/uas, die
het reeds in den aanhef aldus noemt: dl. I , bl. 3. Negorij Oma wordt
bij Ruinphius ook wel goheeten Ztoenny 6my: dl. I, bl. 188.
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het woud snorren de groene papegaaien; Oma zelf met bekende
warme bronnen ' . De negorij werd in den opstand van 1817 geheel
verwoest. Oma eu Aboro verkeerden reeds onder het Britsche
tusschenbestuur in ontevreden stemming -'.

De noordweg loopt van Haroekoe langs de westkust over Jft/Aww»;,
ATfflé<w«, AWM>: Mohammedaansche negorijen, terwijl de daareven
genoemde uitsluitend een Christeubevolking bezitteu. Tegenover,
ten westen van Kailolo, ligt het eiland Poafo of J5»,Vfl»-«V««rf!
ï e Kailolo buigt de weg om ten eiude naar de westkust te loopeu ;
over eeu afstand van 5 palen gaat hij noord-oost door hetgeen'
dr. Martin noemt "gleichsam ein grosses Delta" », naar iW<w.
De tocht wordt ons als eentonig beschreven; niettemin heeft men
gedeeltelijk een schoon gezicht op de zee met de Ceramsche kust,
dank de hoogte, waarop men zich bevindt; de geur van nagel-
aauplantingen, althans destijds, kon het genoegen verhoogen *. Aan
het einde van de uegorij lag aan het strand het mede uit den
Coinpaguie's tijd herkomstige fort # w r « , sterk gebouwd; tijdens
het herstel van ons gezag echter reeds vervallen, niettemin toen
nog een rol ter bedwiugiug van de rebellen vervullende; nu zijn er,
evenzeer als van £eefo«rf?a, slechts ruïnen van te zien M s ook Pelaoè
een groot Mohammedaausch dorp, het aan de andere zijde van het
fort gelegen Aanoe wordt door een kleiue Christeubevolking bewoond.

Van iWaoe-Aaj-we loopt de weg oostwaarts de geheele noord kust
af en wel tot #ö«fo&<?, dat reeds op de westkust, tegenover het
eiland Saparoea aan een vernauwing tussclien beide eilanden, is
gelegen. Hier houdt de weg op. Hij heeft daarbij afgesneden

' OJtWr, dl. I , bl. 105-198; IVm flora»-/?., dl. I , bl. 201); A/«r<<„ («34;
bl. 3U-37. — Do baden waren ia den Compagniestijd ook iu gebruik Zoo leest
men bij Jïump/iii,,, dl. I , bl. 2S0 over het jaar 1649: „Den 14. September is den
heer Vlaming in geselsehap van eenige officieren na het warme bad ver-
doeken, gelegen op Oma op de plaats Sila, aldaer eenige hutjes opslaande
tot acoomodement van gem. hoer en sijn lijfwacht, in dit water bade sig do
heer Vlaming 2- a 3-maal 'sdaag.s om te probeeren off hij door desselfs
natuurlijke warmte eenige baat soude vinden."

2 Int» Z>ore»-iV., bl. 6.
3 .V«r«.n tf8«;, bl. 41; zonder zijn gezag, zou ik het niet schrijven.
* (Mttiier, dl. I , bl. 102-103. Het „sehr eintünig" bij ,Va,<i« fis**;, bl 41
« Toen Arnold do Vlaming in 1655 weder in Ambon kwam, waren „de

rediujteu in de Liassera meeste opgemaakt"; hij gaf ze in 1656 namen als
„die op Waijlapio Hoorn": flu^/uW, dl. I I , bl. 102. Als negorij bestaat die
naam niet meer, doch, gelijk 6W««ya aanwijst, wel do op onze kaart
ingeteekendu rivier. — Zie nog I«» floren-S., dl. I I , bl. 137.
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tusschen Karioe en Hoelalioe de kaap 7/a/öi?a*fl, J7rtfoe&?a of i7a-
fo«pa*fl. Bij de expeditie van majoor Meijer ter onderwerping
van Haroekoe gedurende de eerste dagen van November 1817
zullen wij ook dien naam ontmoeten, doch als een negorij, die ik
echter nergens in boeken of kaarten van de 19' eeuw als zoodanig
vermeld vind. Ik denk, dat zij vroeger inderdaad bestaan heeft en
dezelfde plaats is, van waar het Nederlaudsch gezag op Haroekoe
gevestigd werd, in zoover namelijk, dat men leest bij Rumphius ' :
//In 't selve 1609^ Jaar heeft Houtmau ook een contract aangegaan
met die van Hatoeaha op 't Eijland Oma, waar in zij met haare
consoorten die van Caijlolo, Kabau, Hoelalihoe vrijwillig bekennen,
haar te stellen ouder de gehoorsaamheijd van d'Heereu Staten en
't Casteel op Amboina, gelijk sij te vooren gestaan hadden onder
't Portugeese gezag gelijk te sien is in het contract van d' 13. Maart
desselven jaars, 'twelk ouder anderen diend tot wederlegginge van
de Ternataanen die in volgende Jaareu eenige jurisdictie op bovengem.
dorpen gepretendeert hebben" *.

Doet men ons de drie Oeliasers kennen, als even zoo vele
vulkanenruïneu, '/welche die östliche IWtsetzung der jungeruptiven
Höhen von Hitu darstellen" *, in uitwendigen vorm verschilt het
eiland 5aj»ara?a evenzeer van de beide andere Oeliasers, als deze
twee door de rondheid van de kustlijn en het gemis aan zeer
diepe inhammen uitwendig met elkander overeenkomen.

Ook wijkt liet eiland Saparoea van het geschetste Haroekoe af
door het gemis aan een gesloten bergland *. Het is het belangrijkste
der Oeliasers, maar van residentie nu gedegradeerd tot een con-
trole-afdeeling. Men telt er de sterkste bevolkiug: 'n 10 a 12
duizend inlanders, meerendeels Christenen, voor 'n 10^ gedeelte
Mohammedanen; in de dagen, die wij hebben tè beschrijven , was het
tevens het aanzienlijkste uageleilnnd, daar het een even groot
product opleverde, als Ambon, Haroekoe en Noesa Laoet te zamen *.

' AumpAttts, dl. I, bl. 30-31. Op bl. 56 vinden wij aangeteekond, dat in
1627: „Op Hatoeaha lag eeu half steenen half planken lmijs met pannen
gedekt, voorzien met een stuk, een Zergeant en 20 zoldaaten".

* Bij JïumpAiiis, dl. I , bl. 136137, wordt gesproken van Hatea/m tevens als
de generieke benaming van een landstreek met „haar hooft vastigheijt Alacea",
ook een naam, dien ik niet meer aantrof. — Op bl. 27-1 leest meu van „Hula-
lihoo een klein Negorijtje onder Hatnaha sorteerende".

» il/ar<t« fiSSf*;, bl. 42.
* Afaritn (7503;, bl. 13.
» I'ffi- ifnei/, dl. I, bl. 203.
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De bevolking is geheel aan de kust gevestigd, voornamelijk aan de
baaien van Saparoea en Toehaha. Het noordwestelijke gedeelte van
het eiland is bijkans geheel onbewoond; slechts ligt er de negorij
AWor, aan den uitersten noord westhoek.

Het eiland heeft den vorm '/eines schiefen Kreuzes" ' , dank de
zoo van het noorden als van het zuiden diep inloopende driezijdige
inhammen; ook aan de westzijde snijdt een baai het land in. De
karakteristiek van den vorm doet reeds van verre zien, dat
Saparoea iu het gezicht komt, wanneer men de zuidelijk gelegen
? ^ / ™» Sa/wem wil invaren. //Er is niets gemakkelijker", schreef de
kapitein t/z Dibbetziii het journaal van de 7r?7//(?/wwa ad 16 November
1817, //dan om, van Amboina komende het eiland Saparoea te
kennen aan den hoek Dolphin's Nose, die zeer veel rapport op zijn
naam heeft -. Het eiland Naussalaut vertoont zich op een grooten
afstand in twee stukken, gelijk Saparoua mede doet. Het eiland
Molano, dat op den Z.W. van Dolphin's Nose ligt, kan men niet
zien of men moet hetzelve al vrij wat genaderd zijn. De Duiveuklip
(Pula Pomba) heeft veel gelijkenis naar het Toppershoedje iu straat
Soeiida; het is met een rif aan gemelden hoek vast, op hetwelk
niet meer dan drie voet water is. Als meu binnen komt en men
heeft den binnenste westhoek van de baai vrij van het kasteel, dan
moet men regt op hetzelve aansturen en dien zeer digt passeeren;
alsdan gaat men vrij van de reven, die aan den Oostwal aansturen."
Aan de noordwestzijde van den zuidelijken inham ligt de hier
bedoelde tó«e«éaaj' ra« %Mra?a, «Glanzpunkt" der natuurschoon-
heid van het eiland en //Hauptkrater des alten Vulkanes, welcher
die Insel gebilrlet hat" ••>, aan het zuiden afgesloten door /?•««/; Pa/?«-ö<?.
Aan de noordzijde aanschouwt men de /wo/r^foafo Sapawa met
/•«•/ /̂««•tfterfg. //Schilderachtig doet zij zich voor vau de reede
gezien", lezen wij *, //vooral door het op eene kalkrots gebouwde
steenen fort Duurstede. Duizenden klapperpalmen en andere vrucht-
boomen overschaduwen de woningen, welke meer van het middel-
punt der hoofdplaats zijn verwijderd. Enkele op europeesch-indische
wijze gebouwde huizen, onder welke het residentiehuis het voor-
naamste is, strekken zich achter het fort uit, langs eene breede
straat, in eene lijn, nagenoeg evenwijdig aan het strand. Achter

; , bl. 25.
* Met Z>o2pAin'« jyrose wordt bedoeld de stompe 7«w>& -ra»
» itfarftn (M&y, bl. 26 en 28.
* Bij Itfeefcer, dl. I I , bl. 186.
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deze rei huizen liggen uog eenige rain of meer op europesche wijze
gebouwde huizen, bewoond door mestiezen of burgers."

Fort Duurstede is in 1691 door landvoogd Schagen gebouwd op
een klip van 20 voet hoogte ' ; het had, althans ten tijde der over-
neming in 1817, de gedaante van twee halve manen met flanken,
die de geheele baai bestreken; eenige trappen leidden naar boven ;
men ging dau een aardig poortje door, waar eeuige ruime gebouwen
en pakhuizen voor de kruidnagels gevonden werden. Dicht bij de
muren bevond zich het residentie-huis, nu weldra door de opstande-
lingen onder den voet te halen en daarna door onze militairen ge-
heel verwoest, opdat de muren geen bescherming aan de rebellen
konden verleeuen en het uitzicht niet zouden belemmeren. Tegen-
over de poort was een put, de eenige bron voor drinkwater ten
behoeve der bezetting en der in de baai liggende marine, uit dien
hoofde telkens door de rebellen bestookt, zoodat menigeen in de
poging van de. put gebruik te maken, het leven heeft gelaten -. In
het fort ligt nog een militaire bezetting ••".

Van de hoofdplaats Saparoea loopeu, min of meer overeenkomstig
de hoofd windstreken, vier groote wegen.

Westwaarts via negorij 7YOK> naar de 6a«i i>aw .ffarM, den
lijdensweg, dien straks resident Van den Berg zal terug afleggen,
om dan den dood te vinden. De radja van Tiow, THOMAS PATTYWAAL,

behoorde tot de hoofden van het verzet; hij zou er voor hangen.
Tiow maakt, overeenkomstig het op bl. 465-466 medegedeelde, met
de hoofdplaats Saparoea als het ware een geheel, hetgeen wij bij de te
verhalen inneming van Tiow in gedachten hebben te houden. Beide
plaatsen liggen aan een diep insnijdende bocht van de.binneiibaai, die bij
Tiow recht tegenover het fort haar einde heeft. Van de hoofdplaats naar
Tiow is het een bekoorlijk strand, met bosschen eu kokosboomen, aan-
biedende eeu levendig en afwisselend gezicht op fort eu schepen ter
reede, over de geheele baai, //op welker spiegelgladde vlakte men tot in
het uiterste verschiet de witte emmerzciltjes der inlaudsche vaartuigen

•• Het in den tekst voorkomende bij l'cr J/weK, bl. 205-206; fan der 6'raè
op bl. 166-167 do lijst der gouverneurs van de jVIolukken gevende, noemt
Schagen, door een drukfout wellicht, .ffïcofaag 5cAa/ten: 1691-1697. — Bij Fa;j
.Dor*»-/)'., dl. I , bl. 302, noot, eenige nadere bijzonderheden over hot fort.

2 De beschrijving bij Per JïueK, dl. I , bl. 205-206. — Een goode af beelding
van het fort als titelplaat bij Fa» 7>ore»»-̂ V. — Verg. OKsi'er, dl. 1. bl. 228-229.

* Ion iToA-ei/. bl. 18. Men zal er wel aan deuken, dat ik verwijs naar
werken, die gedrukt werdeu jaren geleden, zoodat dergelijke toestanden sinds
veranderd kunnen zijn.
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ontwaart, tusscheu welke zich hier en daar een statige kora-kora
vertoont" ' .

Op den grooten weg even voorbij Tiow hebben wij de keuze óf
door te gaan naar Porto-Haria, óf zuidwaarts te trekken, langs een
voortdurend klimmenden en door klipsteenen hobbeligen weg. Doen
wij dit laatste, dan wandelt men de gansche binnenbaai om; aldus
komt meu te Pfl^m>«, aan het zuideinde van de baai, aanbiedende
//een overheerlijk panorama" op Saparoea -. Vervolgens keeren wij
de baai den rug toe, zuidwaarts gaande en de kustlijn volgende,
tot Z?<n. Hier houdt de groote weg op : verder is het een hoog gebergte,
waarin de zuidarm van het eiland uitloopt. Negorij Boi ligt reeda
tegen de steile helling des bergs aan. //De woningen staan alle op
terrassen boven elkander; en, daar de huizen digt op elkander ge-
plaatst zijn onder de schaduw van geboomte, maakt dit Indiaansche
gehucht eene zonderlinge en schilderachtige vertooniug" \ Het ge-
bergte van Boi trekt niet minder de aandacht. Reeds als men van
Ambon de baai uit is en de Oeliasers opdoemen, aanschouwt men
gansch in de verte den top van het Boi-gebergte, welks ronde kop
en steil in de zee afdalende massieve zuidwand bijzonder ken-
schetsend zijn ; zuidwest er van ligt het kleine heuvelachtige eiland
üfy/awa .• aan de oostzijde van het voorgebergte het lange /wijfog
Po»;.6o, een onbeduidende klip •*.

Keeren wij naar Tiow terug, om westwaarts onzen weg te ver-
volgen: een rotsachtig en steil pad \ Wij naderen een streek van
sago-palmen; kort vóór wij de baai bereiken, splitst zich de weg,
zuidwaarts naar üfana, waaraan de baai haar naam ontleent, een
weinig noordwaarts naar Porfo; visschersplaatsen, doch met veel
sago-cultuur: //Deun hier wird mehr Sagumehl bereitet als iu allen
anderen Dörfern der Insel, so dass dasselbe nicht nur zur Befrie-
digung des eigenen Bedarfes von Porto, sonderu auch noch zum
Verkaufe dienen kann" ".

Van deze plaatsen zal de expeditie-Meijer tot het ten onderbrengen
van de opstandelingen naar Saparoea optrekken, gesteund door een
troepenmacht, die ouder Lisnet uit Duurstede de expeditie tegemoet gaat.

• O&uter, dl. I , bl. 230-231. — J'ren 7Jore»-5., dl. II , bl. 133.
s Fan Dore»-fl., dl. I , bl. 308.
» Ier ifueK, dl. I , bl. 245.
• Jtfnriin (ÏS&*;, bl. 24-25.
" Fan Dorcn-5., dl. II, bl. 134.
• ilfarrtn fiffitf;, bl. 29.
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Noordwaarts is er midden door het eiland een weg, die zich
achter de hoofdplaats, met zachte hellingen verheft tot men na 'n
uurtje bereikt den noordelijke., inham, de «aai ra» Tïw&a&i ». In
de dagen, waarin wij ons verplaatsen, liep de weg aanvankelijk
door uitgestrekte vlakten van alaug-alang, of, zooals de In-
landers die noemen, /béw/te-velden en vervolgens door de doe-
soens of de boomgaarden der nabijgelegen negorijen, vol met
sago- en arengpalmen *. Hier en daar ontwaarde men ook nagel-
boomen, niet geplant in perken of tuinen, maar op dezelfde onregel-
matige wijze als op Ambon en Haroekoe. Een gedeelte der dorpeu
was bezet met djatiboomen, gelijk men ook op den weg naar Porto
vindt beschreven \ vrij regelmatig geplant, zeer fraai opgegrond en
van aanzienlijke hoogte. Zij wareu herkomstig van een bevel uit
het jaar 1775, gegeven door gouverneur W. J. CEANSSEN : elke
negorij, zoowel van Saparoea als van Haroekoe, moest een plek
gronds daartoe afzonderen. Toehaha naderende, moet men over twee
tamelijk breede stroomen, met vuil en drabbig water*.

De weg loopt van Toehaha over het lage land der oostkust van
de baai van Toehaha. Ongeveer 10 minuten gaans noordelijk van
Toehaha ligt de kleine negorij y¥«/W, doch, daar zij in de dagen,
waarin wij ons verplaatsen, nog niet bestond — zie 5fc«fer, dlT I l |
bl. 189 — komt deze naam in de expeditie-stukkeu niet voor. On-
geveer een paal verder noordwaarts ontmoet men de groote negorij
/foraw&w, bij Rumphius met een zwarte kool aangeschreven! De
negorij was een «roovnest", die //op haeren onwrikbaeren bergli" het
gezag trotseerde, ofschoon „met eede aan d'E-Coinpagnie verbonden".
In 1632 ging er een gansche expeditie heen om //Jhamahoe over
hare lang gepleegde trotsheid en bespotting te straffen" en werd
//Jhamahoes land dat te voren een Paradijs scheen" //tot een jammer-
lijke verwoestinge gebragt"; later keerden de Ihamahoeërs opnieuw
naar den berg terug. Wegens hun "schelmstukken" ging er iu 1652
//een zobere maght van omtreud 300 zoldaaten" andermaal heen, maar

> Een aardige afbeelding van een „Gczigt van de hoofdplaats Saparooa
naar de negorij Nolloth" bij Fa» Dore»-JB., dl. I , bl. 304-305

' IWeefer, dl. I I , bl. 189, gewaagt van „eono ruime grasvlaktc, eene -oede
weide voor runderen, van welke wij er ook een groot aantal zagen grazen
Overigens is daar slechts eene schrale vegetatie, tenzij op den achtergrond'
de meer bergachtige gedeelten des eilands."

• * • « * * , <ï«w;, bl. 28: „jetzt schlecht gepflegt, und das Hola, welche sie
liefern, ist nicht so gut wie das Djatiholz von Java".

• Oh'vter, dl. I , bl. 218-219.
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«God zond wonderbaarlijk zijn schrik onder de vijanden datse, die
over de 100. jaren in een private politie en groot outzaght op dien
onwiiibaaren berg geresideerd hadden door vreese van zoo een kleene
mnght" zich overgaven ' . Vlak bij deze negorij ligt 77/a, een Mohamme-
daausche vestiging, terwijl de andere uegorijen een christenbevolking
hebben. Iha doortrekkend, komt men ongeveer na 10 minuten aan de
negorij JVbfo*!, waarvan de radja reeds onder het Britsche tusschen-
bestuur neiging tot verzet getoond had 2. Op Nolot volgt ten slotte
de negorij /tooa/fo, waarmede men den noord-oosthoek van het eiland
bereikt heeft; tevens is hier de groote weg ten einde. De gansche
oostkust des eilands heeft geen uegorijen. Van Itawaka is er een
ruim gezicht op het ongeveer twee mijlen verwijderde Ceram *. Het
landschap, dat wij doortrokken, heet ZfaAzK>a»0 d.w.z. tó /««rf%»w(w
rfe MttVderwM, //ate = tegenoverliggend , «.-awo = wildernis; daarmede
wordt Ceram bedoeld *. De vermelde dorpen hebben mede aan den
opstand deelgenomen, tot wier bestraffing speciaal een expeditie
onder Groot werd gezonden; de kerk vnn Toehaha — wij bewegen
ons overal hier onder een bevolking, waarvan het overgroot deel
Christen heet — werd er o. a. het slachtoffer van *. Wat de over-
heid met het zenden der expeditie derwaarts, in plaats naar de streek
van hoofdplaats Saparoea, eigenlijk beoogd heeft, is mij nooit recht
duidelijk geweest: zeker is het, dat ze een treurig verloop had.
Uit den aard der zaak komen in de stukken de namen der negorijen
voor, zij het dan ook in den regel verhaspeld, tot in het onher-
kenbare toe. Nochtans is dit niet het geval met den naam i/atóaww/
men vindt dien telkens genoemd, echter niet als landschap, doch
als een dorp en wel als //een der voornaamste en meest bevolkte

, dl. I , bl. 31, 72, 82, 84, S6; dl. I I , bl. 37-38.
* I"o« jDoren-JliT., bl. 5. — Het schijnt, dat het tegenwoordige Toehalia niet

de negorij is, die tijdons den opstand een rol vervulde. Bij Fa» 7>ore»-B.,
dl. I , bl. 318 leest men nl.: „De negorij Toehaha is in eene baai aan hot
noordelijke gedeelte van Honiraoa gelegen, terwijl de huizen, zich langs liet
strand uitbreidende, een zeer vrolijk aanzien opleveren. Toehaha lag vroeger
digt bij Nolloth , maar werd in 1828 op last van den Gouverneur der Molukkcn,
in overeenstemming met de bevolking, dewijl de meeste harer doesons daar
gelegen waren, naar deze plaats overgebragt, en daar de oude kerk gedurende
den opstand in 1817 tot den grond is afgebrand, hadden zij . . . . eene andere ia het
midden van de negorij gebouwd." Dergelijke verplaatsingen sinds den opstand
van 1817 maken soms de mededeelingen van dien tijd ook al minder duidelijk.

» -B/e«fe>r, dl. I I , bl. 190.
* Ta» 1/btfVfU, bl. 10, noot 1.
* OJiVicr, dl. I , bl. 223.
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negorijen op Sapparoea", omschrijft Engelhard in zijn Bataviaasch
verslag. Men vindt echter die negorij tegeuwoordig uiet meer \
maar op het kaartje bij 5^^-^ f . is zij als een negorij aange-
geven ten oosten van /toa£<z, op de noordpunt van den arm, een
ligging, die ik bevorens reeds, op de beschrijvingen afgaande, ver-
moedde; ook Olivier gewaagt van «de negorij Hatoewana, aan de
noordzijde van het eiland" en dat in de nabijheid daarvan oorspron-
kelijk lag de negorij Toehaha, „doch (deze uegorij) werd op last van
den Gouverneur der Molukken, nu zes jaren geleden, naar deze
beter gelegene plaats overgebragt, omdat de meeste doessons of
boomgaarden der ingezetenen hier liggen" *. Bij Valentijn vindt
men Hatauauo anders ook niet als een negorij genoemd. Itawaka ligt
er op den hoek van de baai; daar naast oostwaarts Paperoe (dat over-
gebracht is) en ïoehaha (ook niet meer daar ter plaatse), zuidwaarts van
Itawaka, dus op de oostkust der baai van Toehaha, Nolot; met een
accolade vereenigd, noemt Valentijn deze vier negorijeu Hatoewana \

Ten slotte hebbeu wij nog den grooten weg van hoofdplaats
Saparoea langs de zuidkust van den zuid-oostelijkeu arm des eilands,
waar de laatste slag aan den opstand gebracht werd na een man-
moedige verdediging: een schoonen weg «van de baai door nagel-
tuinen en sierlijke eu bladerrijke bosschen", waarin de groene perkieten
van den eeuen naar den anderen boom heen en weer vliegen •*.

De eerste negorijen, die wij ontmoeten, heeten &W & » fa«'
en & „ &r» A/a* , dus de eene bewoond door Christenen, de andere
door Mohammedanen. In de dagen, waarin ik den lezer tracht te
verplaatsen, was er slechts één negorij O n & « , verdeeld in twee
wijken met een Christen eu een Mohammedaanse* hoofd; het Christen-
hoofd was de baas. Eeeds ten tijde van het herstel van ons gezag heeft
die vereeuiging tot eenige ontevredenheid aanleiding gegeven *, maar

« Zie o. a. n»„ tfofeeB, waar op bl. 18 de negorijen der Oeliasers met de
bevolking, verdeeld in „Burger," en „Negorijbevolking", .oomede ieder onder-
verdeeld in „Christenen" en „Mohammedanen" staan vermeld

» O»W«-, dl. I , bl. 218 en 222. _ Verg. hiervóór bl. 473, noot 2; het * ,
j««r jetofe» is niet in overeenstemming met 1828. Op bl. 229 gewaagt Olivier
van „het fortje bij de negorij lf«<oe«™>«. op de noordkust van Saparoea"
Ik vermoed1 een der versterkingen J ) « ^ a « » en J ï ^ * « , die volgens Bfaefar,"
bl. 9, „te Nolloth" zich bevonden. Beide versterkingen waren aangelegd na
afloop van den opstand in 1817, op lnst van Buijskes

* Zie de kaart van r«fa,«v», dl. I I , bl. 33. - Verg. Ka» flj,a*B, bl. 10
* Fan Dorat-B., dl. I , bl. 213.
* Ton .Doren-Jtf., bl. 5.
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er schijnen redenen bestaan te hebben om het niet tot een scheiding
te doen komen, ook niet ua de rebellie, zoodat toen landvoogd
Van der Capellen in 1824 deze streken bezocht, opnieuw het ver-
zoek tot scheiding werd gedaan door het hoofd van Siri Sori Islam :
//Om gegronde redeuen werd echter aan zijn verzoek voor als nog
niet voldaan" ' . Sinds vond echter de scheiding plaats. De bede-
huizen in beide negorijen, dus kerk en moskee, gingen tijdens den
aanval der onzen in de vlammen op.

Nog een half uur verder eu men bereikt het einde van den
grooten weg met de negorijen 0 ^ en O20, naast elkander gelegen
«in zeker opzigt slechts eene enkele negorij" ». //Auw is vermaard
wegens de aldaar vervaardigde potten, pannen en andere voorwerpen
van aarden vaatwerk. Het wordt eenvoudig op de hand gefatsoeneerd
en door den arbeider in zijn huis op eeuen rooster gebakken" •'.
De expeditie, die hier aan het einde van den opstand zou zijn,
doorstond ernstige oögenblikkeu; de 28-jarige majoor Meijer heeft
vermoedelijk wat overhaast gehandeld. Men had gebrek aan ammu-
nitie; nochtans ving men den strijd aan vóór hiervan aauvulling
was gekomen. Toen het door Ver Huell als commandant in de
wateren van Saparoea gezondene den inham van Oelat en Ow be-
reikte, was Meijer buiten gevecht gesteld eu dankte men slechts de
redding der expeditie aan het doortastend optreden van kapitein
Vermeulen Krieger, overigens ook ernstig gewond.

Het landschap, waarin wij hier een oogeublik vertoefden, dus
op den zuid-oostelijken arm des eilauds, heet ZT<mWa, een nnam,
die ook wel aan het gansche eiland wordt gegeven •*.

Het kleinste der Oeliasers — 'n 4 | mijl in omtrek — is JVoaK*
Zaoétf, dat men van Ow iu twee uur met 'u zeilboot wel kan be-
reiken. //Het is bergachtig en heeft door zijne bewassen heuvelen
eu tamelijk bevolkte negorijen een vrolijk voorkomen. De zandachtige
bodem schijnt alleen voor de nagclteelt geschikt te zijn" •'. In het
noordwesten treft men aan de twee bekoorlijke baaien van iV«fo/u«
en iSWa. Het gansche, ongeveer ronde eiland heeft eeu grooten weg

j - , dl. I , bl. 216.
' OKuier, dl. I , bl. 217. — Fan öoren-JÏ., dl. I , bl. 213. — Verg. hiervóór

bl. 4(iü-4ti6.
» OZttuer, dl. I, bl. 217. Zio ook Ta» Ztomj-Ü., dl. I, bl. 218-214.
' Echter niet door Inlanders: T'a»» -ffoeoeK, bl. 12. — Bij B«-mp»t«», dl. I ,

bl. 3 heet dit eiland uitsluitend „Uliasser". Zie echter de noot 3 op bl. 464
hiervóór.

» Fan Öoren-B., dl. I , bl. 217.
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langs de kust. Noemen wij de negorijen, dan zijn ze ons weer
minder vreemd, als wij er over den opstand van lezen. &7a; ten
oosten (7e«ï7öe of Z«V«fo<? met fort 2?<?i>,?rajy/£ nog uit den Compagnies-
tijd , nu vervallen ' ; zuidwaarts, echter aan de westkust, TWaKw; dan
^ioeioe aan de zuidkust; A « » , van wiens hoofd — den patih — wij
nog zullen hooreu ; uit deze negorij noord opgaande, wordt bereikt ^raetf
aan de oostkust; eindelijk iWa/jw,; ten westen hiervan weer &7a *.

Het eiland Orara kreeg geen zelfstaudig Europeesch bestuur.
Engelhard beschreef het in zijn Bataviaasch verslag, als bij geruchte
zeer vruchtbaar, met vele uitgestrekte vlakten, geschikt voor rijst-
cultuur. De kust werd door een keten van zwaar en hoog gebergte
bezet. Zestien negorijen, gelegen in het zuidelijke gedeelte, stonden
ouder de bestuurshoofden van Banda, Saparoea en Haroekoe; post
Zcx»/we, vein schmutziges, mohammedanisches Dorf" ' aan de kust
van Hoeamoal stond onder Hila en Larike, waardoor een opmerke-
lijke ethuographische overeenstemming gehuldigd werd •» ; de post
tfawaï op de noordkust onmiddellijk ouder Amboiua; de overige
negorijen, meer landwaarts in gelegen, hadden haar eigeu hoofden.

Ceram is een brandpunt van de rebellie geweest; de Moluksche
commissie kou het zich reeds voor gezegd rekenen, dat de heeren
bij de aanvaarding van ons bestuur niet opkwamen te Ambon om
hulde te betuigen. De opstand is niet uitgebroken of van daar komen
de hulpmiddelen in mannen en in materieel.

' Toen Arnold do Vlaming in 1G55 weder te Ambon kwam, vond hij,
gelijk medegedeeld op bl. 467, noot 5 „de reduiten in do Liasscrs meeste
opgemaakt"; hij gaf ze in 1656 namen, w. o. „die op Ntissalaut Beverwijk":
itomj>/(tus, dl. I I , bl. 102. — Reeds in 1S38 was het fort in vervallen staat:
T'OM Dorcn-B., dl. I , bl. 214-215.

> Een goede beschrijving van deze kustlijn bij JtfaWi» fiSfty, bl. 31-35. —
Het aantal van 7 negorijen is reeds van ouds; zoo lezen wij van 1621, dat
„de 7 Negorijen van Nussalaut" verschenen: JS«»ipAtus, dl. I , bl. 46.

' J/Brfiu #£&*>, bl. 103. — Martin's beschrijving'van Ceram is breed en
belangwekkend opgezet. — lan der CVaft, bl. 208 v.v. laat zich ook met ge-
noegen lezen. — „Loehoo is thans met de negorijen Hia en Koeler vereenigd":
la» Z>or«i-J?., dl. I, bl. 340. Dit. Koeler niet te verwarren mot de op bl. 4(i9
vermelde negorij van hot eiland Saparoea. Het flïa bij Van Doren is Iha.

* „die Bewohner tragen ganz unverkennbar das Goprage der Dörflinge von
Hitu, und diese Uobereinstimmung besteht nicht etwa lediglich in der
Kleidung, sondern überhaupt im gesammten Typus der Bevölkerung uud
nicht minder in ihrem Betragen": ilfartoi #S»*;, bl. 103. — In Tan Z>ore»i-.F.,
dl. I , bl. 328 een verhandeling over „Hoewamohel en een gedeelto van de
zuidwestkust van Ceram". Zie eohter de aanteekening hiervóór op bl. 347 sub 2°.
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HOOFDSTUK VIII.

De bevolking van Ambon en do Oeliasers, beuevens
van Ceram.

Haar lastige aard. — Haar godsdienst. — De schoolmeester*. —
Predikanten. — Burgers en Negorij-bevolking. — De regenten. — De
soa-hoofden. — Dati's. — De bevolking van Ceram.

De bevolking van Ambon eu van de Oeliasers wordt ons geschetst
als van ouds //lastig, woelziek en geneigd tot verzet": Saparoea,
dat op den reiziger deu indruk maakt van //eine liebliche, lündlichè
Idylle", met //seiuer frohen und anspruchslosen Bevölkeruug" > , staat
//het ongunstigst bekend", //de negorijen Toehaha en Haria spannen
de kroon" 2 ; in mindere mate ongunstig die van het eiland Haroekoe,
«vervolgens die der afdeeliug Ambon, terwijl die van Noesalaoet
eenigszius beter kan worden gekenmerkt" ». Zoo inderdaad, ongeveer
althans, is het verloop van den opstand van 1817 geweest, waarin
Saparoea de leiding nam, Haroekoe volgde, oproerig Hila en Larike,
met eeu bevolking, //volgzamer eu meer gedwee"-», het eerst weer
tot rust kwam, Noesa Laoet ook geen ernstige zorg baarde en Porto
de verblijfplaats was van deu leider der rebellie, Matulesi, vóór
hij zich deze onderscheiding liet welgevallen \

Het eiland Saparoea is voor verreweg het grootste deel bewoond
door Christenen; slechts voor eeu kleiu gedeelte door Moham-
medanen ; op Haroekoe weegt het aantal tegen elkander op ;
op Hitoe is het meerendeel Mohammedaausch; op Noesa Laoet
heeft men uitsluitend Christeneu. In Rumphius' Geschiedenis heeten
de Inlanders, die Mohammedaueu zijn of //die den tulband aange-
nomen hadden", j{/<wre«. Bekeering van hen tot het Christendom ging
gepaard met het verwisselen vau den tulband tegen deu fameuseu hoed :
//smeten deuzelve in 't vuur en verbranden hem", //zeer onweerdelijk
kgeii d W d e gesmeeten eu verbrandt". Partij kiezen voor de

1 Ifarttn flSft*;, bl. 26.
2 ft». HoèïeM, bl. 141. - „Hier" (te Porto bij Haria) „merkten wij reeds

eene geheel andere type van inlanders dan te Amboina op. Zij schenen ook
vlugger en meer geslepen te zijn." Tan Doren-B., dl. 1, bl. 210

» Ton tfo.wM, bl. 141.
* Fon flbëwM, bl. 142.
» Met de spelling itfatfuies. volg ik Fan ifoft>e«: bl. 97.
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4 7 8 HKT HERSTEL VAN HET NEDERLANDSCH GEZAG

onzen bedoelde: «datse het voor die tijd met het verkensvleesch
wilden houden"; van verkapte Mohammedanen, die voor Christenen
doorgingen, leest men betrapt te zijn «een Tulbant bij uaght te
dragen". In negorijen, waar de Christenen overwegend werden,
kwamen de Mohammedanen in slechter conditie, //die dan g'ordon-
neert werden buijten de negorij apart te wonen", zooals wij dit nu
nog bij meer dan .één negorij aantreffen ' . Niet onaardig is het,
hoe Rumphius verhaalt, dat de Mohammedaansche inlanders <fe
ö̂i?rf//«W /«7*/e« om bij het dagen onzer vestiging de aangekomen

Christenen te beschouwen als de gelijken van de mede op Ambon des-
tijds nog zijnde heidenen. Hitoe, waar uu nog, gelijk ik mededeelde,
grootendeels Mohammedanen woneu, is de eerste vestiging geweest
der Portugeezen : "Amboiua", verhaalt namelijk Eumphius =, „met
d'omleggende plaatsen is voor 't Jaar 1500 van de westersche natiën
wijnig bezogt geworden, dewijl 't een rouw en woest volk tot inwoouders
en ook niet bijsouders hadden waar meede zij Coopmanschap mogten
drijven; dog is allengskens van de westersche Eijlauden insonderheid
van Java en uijt de Molukkos met klijue Colouieu beset geworden.
Ook is 't moorsch geloof omtrent het jaar 1510 Eerstmaal in deze
Eijlanden gebragt, en kort daar naar te weeten 1515 is het door
de Portugeeseu onder den Cap". Francisco Serrano bij geval ontdekt
dewelke op Nussapinjos Eijlaudjes bczuijden Amboina geleegen schip-
breuk, geleeden hebbende'', met haar boot op de cust van Hitoe
quaamen aandrijven, en van desselfs hoedanigheid, bij haare lands-
lieden in Teruate en Goa wedergekeert sijnde, Eapport deeden ; van
welke tijd _aff hebbeu de portugeesche scheepen (na de Moluccos en
Banda gaande) dit Eijland aangedaan, om aldaar te ververschen.
Ook sijuse met d'HitoeEseu so verre in kennisse en vriendschap
gekomen, datse haarliedeu een woonplaats op haar land toegestaan
hebben, namenlijk tusscheu Hitoelamma en Mamala bij de Revier
Rikapolij, oudertusschen wierden door de Jmvoouders van het
Loehoeneeseii land de Garioffel Nagulen uijt de Moluccos heijmelijck
overgebragt en voortgeplant, eerst op hun cijgeu land, daarua op
Hitoe; weshalven de Portugeesen hun op gem. Cust vastmaakten en
na de meesterschap van 't selve land tragtedeu: waar over de

' JJ«»ij?Ams, dl. T, bl. 242; dl. I I , bl. 13, 57, 63.
- .Rump/iius, dl. I , bl. 4-5. Verg. hiervóór bl. 463.
• „Nussapinjoe ia 't maleids sohilpads Eijlanden, dewijlse van do mensehen

verlaaten en main- schilpadden tot wooninge dienen die men ook aldaar in
menigte vangt." Aump/iius, dl. I , bl. 8, § 1.
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HitoeEse sijnde nu alreede in 't moorsch gelooff, eu gevolgelijk
in de haat tegeus de Christenen geconfijt, de walg van huulieden
begonden te krijgen en alle practijcquen aanwenden om haar van
dese inoeijelijke gasten te ontslaan 't welk egter met gewelt voor
haar swaar te doen was, vermids de Portugeesen uijt naburige
Moluccos, alwaar sij haareu staat alreede gevest hadden dapper
gesecondeert wierden; boven dat geraekten de Portugeeschen allengs-
kens met hare scheepen binnen de Ambonschen Inham, en vervolgens
in de kennisse van de groote volkrijke negrij Hative, doenmaals
aan de N. zijde van deesen Inham geleegeu dewelke nog Heidenen
waaren, en om die oorsaak van hun gebuuren op Hitoe als sijnde
mooren gehaat en vervolgt. De HitoeEsen poogden dan de Portu-
geesen met goede woorden te bevreedeu, datse dog geliefden huu
land te ruimen, eu hun bij de Heijdenen aan haar Lands overzijde
(te weeten die van Hative en Leijtimor) met haare wooningen te
begeeven , alzoo deselve meede kaffers (eu na haar beleefde meeninge)
der christenen mede mackers waren.

//De Portugeesen dan sieude daise bij haare oude vrienden miskent
waren geworden, en dat sij het qualijk langer gaande souden houden,
verlieten haar oude plaats op H i t o e . . . . "

De Portugeezen vestigden zich te Ambon omstreeks 1538 en
bleven er 'u 68 jaar, toeu de Nederlanders hun plaats er innamen.
Van dien tijd werd gebruik gemaakt om er het Roomsch-Catholicismc
ingang te doen vinden, dat vooral er wortel schoot sinds 1546,
toen er zich de Jezuïet ÏVanciscus Xaverius vestigde, '/instellende
een seekerc korte manier, om de Julaudsche Jeugd te Catechiseeren
waar door so goede progressen gedaan wierden, dat de seven Christen
Schooien, die hij bij aankomst omtrent het Gasteel vond tot 31
vermeerdert wierden te weeten over geheel Leijtimor"'.

Na de verdrijving der Portugeezen door de onzen, bracht men
aanvankelijk geen verandering in den godsdienst //alzoo de Paapsche
superstition in de herten der Jnlanders geplant, allengskens moeten
verdwijnen, ook aan onse kant geen bequaame Leeraars waren die
de spracke konden" 2.

Cornelis Matelief in 1607 te Amboiua komende, waar Trederik
Houtman als onze eerste gouverneur fungeerde, verzamelde de hoofden.

Hy vraagde ook", verhaalt dan Rumphius •', «ofse Eeuige klagten

Ü(S , dl. I , bl. 9-10.
s, dl. I , bl. 25.

i?u<mp/iiW, dl. I , bl. 2(3-27.
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hadden over deu Gouvern., ofte soldaaten, ofte nieuwe regeeriuge?
waar op sij antwoorden heel wel te vreeden te sijn, eu der Hol-
landers Regeeringe stond hun veel beeter aan, dan die van de
Poitugeesen; Met de soldaeten had het in 't eerst wat wild geloopen,
dog het ging nu beeter. Zij beklaagen hun egter nog over twee
dingen; Eerstelyk datse niet onderweesen wierden, want sij hadden
wel van d'ouse verstaan, dat deu Portugeeseu religie niet goed was,
begeerden dierhalven dat wijse beter souden ouderwijsen. Ten anderen
geviel het hun qualijk dat bijkans een ij der van 't Guarnisoen een
bijzit hadde van haare dogters, diese om ligte oorsaakeu wederom
verlieten. Seggeude datse geen conscut hadden, om te mogen trouwen,
waar uijt sij beslooteu dat de onse geen regte affectie tot hare natie
mosten dragen, op het eerste koude den adm.l voor die tijd anders
uiets doen, als eenige duijtsche te ordenuecreu die d'tale een wijnig
verstonden datse haare kinderen in de eerste beginselen van de
Religie een wijnig zouden onderwijzen, werdende tot den eersten
schoolmeester gesteld eenen Johannes Wogma. Aangaande het tweede
schafte hij de bijsitten afi, en gaf ordre dat d'onse met d'Julaudsche
dogters trouwen mogten, alzoo hij raadsaam vond, duijtsche coloners
iu Amboina te planten, schijnende hem toen dat in Amboiua een
gemackelijk leven te Leijden was." Veel succes had men er echter
niet mede. Een kwart eeuw later toch wordt er zeer geklaagd //over
de Nederlaudsche burgerij datse haereu particulieren haudel d'E. Comp
iu 't verkopen der kleedereu groten afbreuk dedeu, een ongebonden
leven leijdeu, eu niet anders als veraghte slaevinneu giuiien trouwen
en gevolgelijk geen lust ofte liefde tot een Eerbaere huijshoudinge
hadden, weshalveu dan haere zinnen nergens anders opstelden, als
op de bouchereu, dronke driuken &•'"; daarom was men alweder
van advies, "dat men off geheel en al geenc Coloniers op Ambou
behoorde toe te laeten oft' aen niemand het trouwen toe te staan,
dan met Inlandsche dogters, om de gemoederen der Jnboorliugen
dies te meer aan ons te verbinden, maar", schrijft Rumphius ' ,
//beijde voorstellen hebben niet door den beugel gewilt, insonderheijt
het laatste, vermits de jnlandsche vrouwens al te plomp en onaardig
zijn met d'Europeaauen huijs te houden".

Toen in 1611 gouverneur Houtman naar het vaderland terug-
keerde, nam hij mede eenige kinderen van hoofden, die in Patria
onderwijs ontvingen in den waren Protestautscheu godsdienst en

' JStiutpAtW, dl. I , bl. 101.
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IN DE MOLUKKEN IN 1817. 481

aldus onderlegd het volgend jaar van Amboina terugkeerde. Daar
traden zij als //schoolmeester" op om de vruchten hunner theologische
studiën voor hun landgenooten dienstbaar te maken «. Sinds is deze
uitzending herhaald * ; ook werden wel jongelieden medegenomen
//om kennis van o»se Slaat en Land te krijgen, en bij haar weder-
keereu aan haare Landslieden daar van opregt Eaport te doen, op
dat alles dan blijken inoste het valsche voorgeeven der Portugeeschen
van den soberen en veragteu stand onzes vaderlands" ». Tevens
kwamen eerlang min of meer geschikte predikanten uit Nederland
in de Molukken om op Ambon en de Ueliasers den Protestantschen
godsdienst bij de bevolking ingang te doen vinden. De eerste predikant
trad in 1615 op: CASPABUS WILÏENZ. »Deze", verhaalt Rumphius *,
//poogde de üuijtsuhe taele in d'ainbousche schooien in te voeren,'
dog sieude de onmooglijkheid daar van heeft hij sig selfs op dé
raaleidsche tale gelegt en daar in soo toegenomen dat hij niet alleeue
in dezelve tale gepredikt maar ook een woorden boek, en eenige
maleidsche Predicatieu heeft laten uijtgaau, dog vermids hij alleen
't werk niet over al heeft konnen waarneeinen, is het gebeurd dat
d'Jnlanders allenskeus tot haar oude wildigheid en Heijdensche
superstitien wederom vervielen." Reeds destijds toonden wij een
geopend oog te hebben voor het weldadige van de schoolvoeding!
//In het selfte Jaar", schrijft Rumphius over 1618 =, //is ook in
Amboiua gekomen de tweede Predikant Sebastiaan Dauckers dewelke
mede de Duijtsche tale in de Ambonsche schooien wilde invoeren,
maar bemerkte met er haast de onmooglijkheid van dit werk. Leide
zig dierhalven op de Maleidsche taal, daar in hij de Ambonsche
kerken goeden dienst gedaan heeft; hij had eeu slegt gevoelen van
de Ambonueeseu oordeelende datse nooijt van haar oude duijvels
dienst off afgoderije soude konnen afgetrockeu worden, maar hier
in heeft de Goddelijke goedheijd boven menschelijk vermoeden ge-
werkt; De schooien vond hij bij sijn aankomst slegt gestelt, want
daar was maar een aan 't Casteel en daar niet meer als 30 kinderen,
en in 't gebergte niet eene, klagende de ouders geduurig, dat sij
hunne kinders in den huijsdienst niet konde missen, maar als in
't volgende Jaar den Generaal Jan Pietersz. Coeu in Amboiua

, dl. I, bl. 31 en 32.
R»ry)/uus, dl. I , bl. 44.

s, dl. I , bl. 28. •
«, dl. I , bl. 33-34.
8, dl. I , bl. 37.

81

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



4 8 2 HET HEKSTEL VAN HET NEDEKLANDSCH GEZAG

komende ijder schoolkind een Pond Rijst 's daags toelegde, sijnse in
't kort tot 60 Coppen aangewassen, niet so seer uit liefde van de
Religie als om het ffi Rijst te genieten; hier van dan heeft men Rijs
Cristenen genoemt die geenc die om tijdelijk profijt het geloove
aannamen."

Mede om de geloovigen niet af te schrikken werden aanvankelijk
de schoolmeesters door ons bestuur betaald. Hierin kwam echter in
December 1645 verandering. «In 't begin van Xber", verhaalt
Rumphius ' , «had de Gouverneur alle de Christen orangkaijen van
Oma, Nussalnu, en de Uliasser aan 't Gasteel geroepen om haar
luijden te bereden, datze de schoolmeesters harer Negrijen voortaan
zelfs zouden betaalen, waartoe ordre van Batavia gekomen was,
gelijk de mooren aan haare leermeesters ook deden. Maar vondsè
hier toe gautsch ongenegen, agtende het nog voor een grote Compag»
dienst datze hare kinderen ter schole zonden, weshalven gecontrac-
teerd is, dat d'E.Comp. de helft, en zijlieden d'anderc helft zouden
betalen, dog dit heeft almede niet lange geduurt, vermits deze
natie niet wijs te maken is, dat het Christendom voor haar luijden
ziele dienstig was maar agtent anders niets dan een hofdienst van
d'EComp. behalven weinige verstandige, die dun gezaeijt was."

Viel er slechts niets anders te melden dan hetgeen ons over het
naieve van sommige mededeelingen doet glimlachen! Toen wij een-
maal de macht tot het dwingen om in te gaan goed in handen schenen
te hebben, werden ook wij barbaarsch. «Den 12.", verhaalt o.a.
Rumphius over December 1643 -', «wierd aan 't Casteel en Exemplare
Justitie gedaan over eenen Paul Papoena inwooner van ïoeaha,
dewelke gehangen wierd omdat hij een dubbelt renegaat, te weten'
tweemaal moors, en 2 maal Christen geworden was, willende voor
de 3 ^ maal moorsch worden. Mahoebessij den Pattij van SirriSorrij
wierd 5. Jaar aan 't Casteel gebannen en in een amende van 100. rd'
gecondemneert om dat hij 11. perzoonen van het ware Christen
geloof tot het moorsche getrocken en ander verscheide ontrouwig-
heden eu insoleutieu meer tegen d'Ed. Comp. bedreeveu hadde. Pattij
Loehoe en Pieter Mortaue beide van SirriSorrij die mede aau 't
verhaalde schuldig waren wierden in de ketting geklonken eu ijder
eeu boete van 50. rd* opgelegt." Van een apostaat in 1648 lezen
wij \ dat hij //niet alleen van het Christendom afgevallen, maar

it(s, dl. I , bl. 250.
* -RumpAius, dl. I , bl. 229.

s, dl. I , bl. 26U-270.
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ook zeer Gods liisterlicke scheldwoorden tegeus onzen Zaligraaker
uijtgespogen hadde" en dientengevolge //door den geheelen laudraadt"
veroordeeld werd //tot assche verbrand te werden, het welke nog
desselfden daags g'excuteerd is in prezentie van den Kimroelaha en
veel 100** menschen. Zijn moeder, vrouw en 2 susters mede door
hem verleijd zijnde wierden aan 't Gasteel genoomen met nog een
ander vrouw die hare Christelijke doop verzaekt hadde om beter
onderweezen te worden". Over 1656 ' : //Den 10. Jauuarij wierde
een aanzienlijke justitie gedaan over een groove afgoderije gepleegt
bij de Cristeuen van Waij, met een aanzienlijken houten beeld ge-
naamt Boetoe Ulisiva hetwelk zij lieden iu 't gebergte verborgen
gehouden en langen tijd aangebeeden hadden , zoose zeijden om vrught-
baarheijd voor haare vrouwen te verwerven, waar over Backer bessij,
met 13. der voornaamste complicen gecoudemneerd wierde van alle
ampten en weerdigheden berooft, en voorts door alle schooljongens
van het stadhuijs tot aan de plaats van d'executie met roeden ge-
geesselt en met vuijligheid gegooijt te werden, al waarse nog TOO
lange in de rook mosteu staan tot dat haaren afgod verbrand was,
en voorts voor al haar leven op Rossegeijn gebannen te blijven."

Behalve op Ambon en de Oeliasers werden ook pogingen aange-
wend om op Ceram, speciaal in het Hoeamohelsche, het Christendom
ingevoerd te zien; het bleek hier echter veel moeilijker. Ingevolge
zoogenaamd verzoek van de bevolking, waren in 1645 een predikant
en Si schoolmeesters te Kaibobo geplaatst, echter //met waarschouwiug
datse haar niet moste inbeelden met het aauuemeu van 't Christen-
dom van Ternatens konings gezag ontslagen te zijn, maar dat
soo wel Christenen als Heidenen onder hem mosteu staan, waar
op de oude Luijden antwoorden, datse dan liever bij haar ouden
duijvels dienst wilden blijven, dog na een halve dag beraden hebbense
toegestaan, dat de Jonge Luijden in 't Christendom zouden onder-
wezen worden, maar zijlieden te oud zijude om te leeren, wilden
bij 't heidendom blijven, hebben ook slechts 12. haareu zoouen gegeven,
en zijn daar de Leeraars een tijd lang verbleven om de Jeugt te
onderwijzen, het welk nog al een tijd * lang zijn stribbelingen gehad
heeft eer het Christendom doordrong. Zoo zijn dan in April A°. 1645
voor de eerste maal 23. gedoopt en quamen d'oude lieden ernstig
tot het aanhoren der Predicatie en stondeu toe dat d'onze haar
duijvels huijsen zouden afbreeken, 't welk egter voor dien tijd nog

s, dl. II, bl. 99.
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niet en geschieden" i. Toen het volgende jaar predikant JAN JANSZ

BKUND derwaarts ging, vond hij //hun meest tot den daijvels dienst,
van ouds gepleegt, vervallen"; maar Brund's ijver wist er weer
wat orde op te stellen, zoodat de zondaren afbrandden //iu prezentie
van den predikant Johannes Bruudt meest haar duijvels'huijzen" *.

Het christendom der Amboneezen speelt een zoo gewichtige rol in
de geschiedenis van Ambou en de Oeliasers, dat men niet zonder
belangstelling leest hoe het zaad des geloofs verbreid werd en het
diep genoeg schijnt geworteld, om hen tegenover de propaganda-kracht
van het Mohammedanisme, het //met het varkensvleesch" te doen
houden, zooals de geloovigen zich eens uitdrukten \ En als ons land-
volk blijken ze ten slotte voldoende bijbelvast, om de teksten naar de
omstandigheden te pas te brengen. Toen de onzen eindelijk zich na
den opstand weder van Saparoea hadden meester gemaakt, vond
men in de kerk op den predikstoel een bijbel open liggen op
Psalm 17 : waarlijk een niet onaardige toespeling op de omstandig-
heden, want God, de Heer, wordt er in aangeroepen tegen de
//goddeloozeu, die mij verwoesten" •» !

Een onderscheiding, onafhankelijk van den godsdienst, is er
tusschen //burgers" en //negorij-bevolking", maar meerendeels zijn het
toch de //burgers", die zich Christenen uoemen ••. Deze ouderscheiding
stamt mede uit de dagen der Compagnie. De burgers waren vrij
van het verrichten van verplichte diensten voor haar; zij werden niet
bij de nagelcultuur iugedeeld en behoefden niet ter hougi-tocht te
gaan. De stamvaders van dit burgerdom kregen de bevoorrechte
positie wegens bewezen diensten; de bevoorrechting bleef erfelijk in
hun geslacht. Misschien is ook een bestanddeel der burgerij geleverd
door afstammelingen van vrij gegeven slaven. Met deze verheffing
kwamen zij te staan buiten het inlandsche dorpsbestuur; zij hadden

s, dl. I, bl. 210-241. Toen op het einde van 1619 de bewoners
van Elpnpoetih den Gouverneur berichtten „datze verdriet en walg hadden
in haere oude heijdense superstitien" en daarom een schoolmeester verzochten
om ze in het Christendom te onderwijzen, waarschuwde de Gouverneur ook
hen „datze haer niet moesten inbeelden met Christen te worden van het
Ternataansche gezag ontslagen te ziju". iJun»pA»Ms, dl. I , bl. 285.

' Jïitmp/utt», dl. I , bl. 252 en 260.
' Aumjtówg, dl. I I , bl. 13.

< Fer ff„eW, dl. I , bl. 227. - In B^fen-tf., bl. 254, een zwaar op de hand
zijnde beschouwing over de Saparoeaneezen, die hun verzet tegen ons gezag op
den Bijbel deden berusten. Alsof niet iedere oorlogspartij de ellendige gewoonte
heeft er God en den Bijbel bij te halen!

» Zie het staatje op bl. 8 bij Fan

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IN DE 1I0LUKKEN IN 1817. 485

als eigen hoofden sergeant-wijkmeesters; zij misten daarentegen ook
de inkomsten, die de gewone negorij-man trok uit de verdeeling
der gronden en uit andere bronnen van de dorpsgemeenschap'. Op
de burgers rustte ook, gelijk nu nog, schutterij-dienst, die wegens
de eer van tot zulk een maatschappelijke positie te behooren, gaarne
wordt verricht. Op het burgersschnp, erfelijk in het geslacht, zijn
ze trotsch: het verheft hen in eigen oog boven den dorpsbewoner. En
dau nog Christen! De maat van hoogheid schijnt bijna volgemeten.
De degelijkheid staat echter in omgekeerde reden : meer waard dan
een Christen moet een Mohammedaan zijn, meer waard dau een
burger, is de uegorij-man *. Ik verhaalde het reeds: bij het aftreden
van het Engelsche tusschenbestuur kregen vele afgedankte militairen
het burgersschap; ook menig Inlander, bij Engelschen en particulieren in
dienst, ontving de zoo gewenschte brieven van adeldom. Zij konden
daardoor springen uit den band van het dorpsbestuur, maar moesten
overigens leven van den wiud : alzoo werden zij, naar Buijskes de
zaak beschouwt, //spoedig voor de openbnare rust gevaarlijk".

Ook echter in de maatschappijtjes der negorij-bevolking bestaat
een ideaal van hoogere geboorte: het burgemeestersschap; dat is
zoowaar een brief van adeldom voor de gansche familie, waardoor
deze immers verhoogd wordt tot de éa«^a-ra^;a *. De heeren be-
teekenen in den regel niet veel, zoo min als hun onderdanen, men
moet het er voor de orde ïu hun kring mede doen. Zij heetten
r«^?«fe«, maar deze dorpshoofden zijn heel wat anders dan wat men
daaronder verstaat op Java; omgekeerd zijn de dorpshoofden van
Java weer wat minder dau de negorij-hoofden van Ambon en de
Oeliasers; hier vormen zij een stand, erfelijk in denzelfdeu zin als
het regentschap op Java ; zij hebben den titel van .zaMe^-
( = gezaghebber), c/raa^ £a/a, JBÖ^VJ, rarf/a. De laatste titel is de
hoogste, de eerste de laagste; men kan van den eenen tot den
anderen opklimmen, zonder dat dit echter noodig is. Sommige
negorijen hebben voor haar hoofd een lageren, anderen een hoogeren
aanvangstitel; voor zoover de lagere gewoonte is, blijft nochtans
als persoonlijke titel een hoogere niet uitgesloten. Prijkende met
een stok, waarop een zilveren of gouden knop, voorzien met het
Nederlandsche wapen, zijn deze burgemeesters in den engen kring

* Zie breeder bij T'nn JfoèueK, bl. 34 v.v.; zij missen o. a. „de revenuen der
dati-doesoens" : bl. 180.

> Tan ifoèucK, bl. 48.
» Fon HoèceW, bl. 46.
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hunner gemeenten voornaamhedeu, waarmede eenige rekening valt
te houden ' .

De negorij is verdeeld in wijken, « w \ weder met hoofden, natuurlijk
van minder beteekenis dan de burgemeesters.

Nevens deze administratieve indeeling is er nog een, geheel hiervan
afwijkende, namelijk van de gronden, in verband met de daarop
rustende belastingplichtigheid, het rfa/j-stelsel. Elke negorij heeft
haar bepaald aantal dati's, terwijl voor elke dati, een kepala
dati is aangewezen. Een regent kan evenzoo kepala dati zijn als
een kepala soa; de titel van kepala dati gaat van vader op zoon
over, ja zelfs kunnen vrouwen als zoodanig optreden 2.

Ik houd van dit alles aauteekeniug, opdat als wij nader in
de stukken incidenteel de heeren bij hun titels hooren noemen, deze
wat beter tol ons spreken; daarom ook, gelijk reeds opgehelderd , de
eeuigszins breede plaatsbeschrijving: de namen trekken ons dan meer aan.

De hoegrootheid der bevolking van O n m was ten tijde, dat
Engelhard schreef, ten eenenmale onbekend : men onderscheidde haar
in Christenen, Mohammedanen en Alfoeren. De laatsten bewoonden
de binnenlanden en een deel er van heetten ww^ ^ / , , „omdat zij
blank zijn en de gedaaute hebben van Europeeschen". Eugelhard
maakte enkel kennis met de Cerammers, voor zoover ze te Ambon
ten handel kwamen; zij deden zich //door hun uiterlijk voorkomen
niet zeer gunstig voor". Ceram zelf had vooralsnog geeu toekomst,
meende Engelhard. Voor vrijen landbouw waren er de menschen
niet te vinden, fro?<w«« eiw<Mz« afo op /ara . Ziehier op welke
wijze hij dit uiteenzet, van belang omdat dit mede verklaart de
verwijdering, die, na de ontevredenheid tegen Engelhard gewekt
bij de Regeering over het beleid in de Molukken, steeds is blijven
bestaau, totdat een andere bestuursrichtiug scheen te naderen »:

Het is bijna niet geloofbaar hoedanig zich een volk door luiheid
en onverschilligheid aan de drukkende behoefte gereedlijk onder-
werpd en een wederzin voeld voor alle civile instituten, die genoegen
en welvaart te weeg brengen, ja zelvs wanneer hem zulks als het
ware met de vinger wordt aangewezen.

Een veertigjarig werktijt in Indien en ommegang met den
Inlander verschaft aan hem, die geen blote aanschouwer geweest

> Fan flbJtariJ, bl. 19 v.v. - Do titel van j»ttt heeft dus ook hier eeu
geheel andere beteekenis dan op Java.

» Va» ifoèv<?«, bl. 179 v.v.
» Verg. bl. 397.
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is, die zich ook door geen vooroordeelen heeft laten wegslepen,
gelegenheid om den aart der volkeren in wier midden hij geleefd
heeft, van nabij te kennen. Men kan hen niet vergelijken bij
andere om de West van Indien; zij bezitten niet dat gevoel, noch
die gewaarwordingen, die bij deze laatste werkzaam zijn, om de
beschaving te bevorderen. Aart, zeden, gewoontens verzetten
zich daar tegen en geven voedsel aan hun luij en vadzig leven.
Het is er dus verre van daan, dat men hun tot een arbeidzaam
leven zoude kunnen wennen, en door dat middel hun gelukstaat
bevorderen. Men bedoeld hier niet mede de regenten, mindere
hoofden en hunne famillien, maar alleen de massa des volks,
uitmakende de dessas of dorpsbewoners, die cultivateurs zijn. De
Moluksche volkeren zijn in dat aspect beschouwd, nog aanmerkelijk
verschillend van den Javaan.
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HOOFDSTUK IX.

De overneming van lianda, Ternate eu Monado.

Vertraging in hot vertrok van £ ™ ^ „ en A V ^ ^ i ^ n van Ambon
- Overlijden van den commandant van den £»erfce„ d.d. 24 Maart _
Banda. - Aankomst van den £ter(w» ter roede van Xeira d.d. 29 Maart

Berkhofl d.d 2 Apr.1. - Terugkeer van den Britsehen resident met den
«,,.*»«,„ d.d. 6 April en van den i ? » „ d.d. 30 d. a. v. - Vertrek van
de A ^ r r t e ^ , naar Ternate d.d. 9 April. - Aankomst te Ternate d d
-4 Apnl en overneming den 30" d.a.v. van den Britsdien resident
Mackenzie. - De naijver tusschen de vorsten van Ternate en Tidore
- Secretaris Otto en commandant Muilman. - Geschillen in hot Rijk
van l,dore. - Vertrek van den voor Menado bestemden resident. Mar-
the«e met de i W f c d.d. 12 April en overneming van Menado d d
-l d.a.v. - ucis van de üïe^cr«6erj/e»i van Ternate naar Kema d d 8-15
Me. - Kema en Menado. - Mackenzie van Ternate met de ^rfefc*. en
do Ae^ers&erjrcK te Ambon terug.

Herinneren wij ons de volgende data : 25 Maart: Van Middelkoop
werd „den volke als gouverneur vertoond"; te Hila en Larike
(Hitoe) was opgetreden als resident: Burghgrnatt: 20 en 21 Maart •
te Haroekoe: Uijtenbroek, 25 Maart; te Saparoea : Van den Berg'
21 Maart. Nu moest gezorgd worden voor de vervulling der residents-
plaatsen van Banda en Ternate en wel hoe eer, hoe beter, daar de
inkomsten ten bate der NederlandscUe kas aanvingen te loopen van
den dag na aankomst « : wij weten, dat voor de eene plaats was
bestemd BEBKHOFF, voor de andere Nmre: de eeue zou overgebracht
worden door deu i W ^ , de andere door de ü % ^ ^ , De
schepen konden echter niet zoo spoedig vertrekken als de Moluksche
commissie wel gehoopt had, daarin .hoofdzakelijk" verhinderd door
de bemoeiingen, schrijft Engelhard in zijn Bataviaasch versla^ „met
het bezorgen van drinkwater aan boord van de schepen, veroorzaakt
door dien de booten van de schepen voor het meerder gedeelte on-
bruikbaar waren, en slegts twee losvaartuigen zich op Amboina
bevonden, die hoofdzakelijk dienden tot transport der producten en
goederenjrau de Engelschen aan boord van de in lading liggende

' Zie bl. 436.
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schepen , zoo mede voor het lauden der goedereu vau het Nederlandsche
Gouvernement".

Er bestond nog een andere aauleidiug tot vertraging. De voor
Bauda aangewezen resident W. BERKHOFF ' , die met den JïWfaw
derwaarts zou gaan, had de reis naar Ambon gemaakt met de
<SWfow, die intusschen uiet aankwam. De Commissie besloot ein-
delijk niet op den Resident te wachten, maar alvast den 7 i W t o
te doen vertrekken en zijn commandant P. M. DIETZ op te dragen
Bauda over te nemen, zoomede zich met'het voorloopig bestuur te
belasten. Terwijl men zich alzoo tot vertrek kon gereed maken,
verscheen de £«W&w ter reede, waarop bij besluit d.d. 16 Maart
1817 de heereu Dietz en Berkhoft beiden voor commissarissen ter
overneming vau Banda werden aangewezen. Alles was uu gereed
tot uitzeilen; maar Dietz voelde zich zóó ziek, dat hij //van dag
tot dag" het vertrek uitstelde; Engelhard kwam dientengevolge aan
boord om tot een spoedig heengaan aan te zetteu =. Onder dien
drang werd den 24° Maart het anker gelicht. Dietz vertoonde zich niet
aau dek, ongesteld als hij was. De baai den 24» uitzeileude, was
er hevige deining. Hij stond uit dien hoofde van zijn stoel in de
kajuit op, ten einde boven naar het werken met de zeilen te gaan
zien. De beweging van het schip deed hem vallen, heigeen
zulk eeu schok aan zijn gestel gaf, dat er eeu slijmberoerte op
volgde, waaraan hij nog denzelfden 24" des avonds ten 8 uur
overleed *.

Zijn eerste officier was VER HUELL. Diens opeu gemoed deed hem
uiet quasi tranen storten bij het overlijden van een chef, dien hij
niet meer op de hoogte van zijn vak achtte en waardoor meermalen
botsingen tusschen beiden waren ontstaau •». Rond weg verklaarde hij
zich ook gelukkig, aldus de eerste aau boord geworden te zijn. //Nu
was ik Bevelhebber van een groot schip, en belast met eeue be-
langrijke zeudiug", schrijft hij. „Ik gevoelde daar al het gewigt
van, en de groote verpliglingen, die op mij rustten. Gevoel van
eer en pligt werkte met eene verdubbelde kracht op mij." Maar
resident Berkhoff maakte bezwaar hem als mede-commissaris te er-
kennen; de Resident wenschte naar Ambon te doen teruggaan, opdat
de Moluksche commissie depositie uitdrukkelijk zou regeleu. Ver Huell

' Zie bl. 364.

* Deze en volgende bijzonderheden bij Fer # i«$ , dl. I , bl. 82-85
» Brief van Engelhard d.d. 29 Mei 1817 aan Buijskes.
* Zie JEHjrettard, bl. 1013.
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achtte het tijdsverzuim niet iu 's lands belang en oordeelde, dat,
waar hij als eerste officier in Dietz' plaats trad, men dit ook kon
beschouwen met het commissariaat het geval te zijn; Berkhoff liet
zich overhalen, zoodat de tocht zou voortgezet worden en wel met
terugzending van den overledene naar den wal. Het schip lag bij-
gedraaid ; het was onder'al die besprekingen twee uur iu den nacht
gewordeD. Intusschen had men den overledene gekist. Het aan
boord zijnde bataljon infanterie eu de geheele equipage werden aan
dek bevolen ; omringd door den état-major droeg men het stoffelijk
overschot naar den valreep, waar een sloep van den J 5 W J « » , onder
bevel van den kadet der 1« klasse MUSQUETIER ' , gereed lag om de
kist over te nemen. Musquetier voer terug naar Ambon; de Jterrfw»
zeilde door naar Banda.

Te Ambon vierde men den 25" feest wegens het herstel van het
Nederlandsche gezag, toen er in den ochtend om 11 uur Musquetier
aankwam. «De overledene wordt algemeen betreurd en ik iu het
bijzonder heb veel aan hem verloren", schreef Engelhard aan Buijskes -.
Dat //algemeen" betreuren was een wijze van zeggen, maar dat
er meer aan hem werd verloreu dan Eugelhard zelf destijds ver-
moedde, is wel mogelijk; want als opvolger in het bevel van het
eskader trad uu op commandant SLOTERDIJK , die zich na het uit-
breken van den opstand bewust was zóó weinig geestkracht te
hebben ten toon gespreid, dat hij zich bij Buijskes' aankomst te
Ambon een kogel door het hoofd joeg. — Het feest van den dag op
dien 25" Maart was natuurlijk bedorven: men kon het later een
slecht teekeu noemen voor den aauvang van ons gezag. //Was",
schreef Engelhard aan Elout =•, //den 25» Maart voor ons een heuge-
lijke dag, een dag van vreugde op dewelke hier wederom de
Nederlandsche vlag mogte wapperen, wel ras werd na het afloopen
vau het ceremonieel, omtrent 9 uren iu de morgen, het algemeen
vreugde betoon gestoord, door de onverwagte komst van een officier
van Z. M. schip Evertsen anoucerende de overbrenging van het
lijk van den collonel en capitein ter zee Dietz, den avond tevoren
aan een toeval, op de reize naar Banda overleden, en hetwelk de
overste Verheul geraden had gevondeu, met een sloep aan de wal
te doen transporteren, als nog niet verre in zee gevorderd zijnde,
om alhier begraven te worden ; en als dan ook dezelvde agter middag

* In het journaal van de
* Brief d.d. 29 Mei 1817.
s Brief d.d. a Mei 1817.
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met militaire houueurs overeenkomstig derzelver betrekking in
's Lands dienst, zoo plechtig mogelijk heeft plaats gevonden. De
Britsche Gouverneur en de Engelsclie officieren en civiele ambtenaren
hebben de begravenisse g'assisteert." Het lijk werd begraven in de
Maleische kerk te Ambon ' .

Den 29» Maart naderde de Jgfortam den Bauda-archipel w. o.
tfossoay 4 » , ten oosten waarvan , door een smalle straat gescheiden,
ligt JV«r«, met het vermoedelijk door de Nederlanders gebouwde |
op een hoogte gelegen /<W i W ^ « en het door admiraal Verhoeven
in 1609 gebouwde kasteel JVima» *; dan ten zuiden &wtó«r, in zijn
halve maan als omvattende de beide andere eilanden. De geheele
bevolking telde 'n 6000 zielen, op 1 April 1818 werkteu er 1613
slaven in de perken \

Ons gezag dateerde er met den bouw van fort Nassau. Wij hadden
er te voren enkel een loge, die destijds door de Javanen en Banda-
neezeu ernstig in het nauw werd gebracht. Admiraal Pieter Willemsz.
Verhoeven kwam met 13 schepen ontzet aanbrengen. «De vijanden",
verhaalt Rumphius *, diende ouse magt aankomen hebben een
schijn vreede gemaakt. Dog Verhoeven bemerkende de Mooren on-
trouw, heeftse met verscheijde reeden beweeg tot consent om een
fort op haar Eijland te leggen, tot verzeekeriuge van d'onse van
een schielijke oploop. Gevolgelijk dan is op d' 25 April op de Z. W.
hoek van het Eijlaud Neira een Casteel gelegt, dog voor eerst maar
slegts van Clappus booraen en aarde borstweriugen opgezet, 't welk
hem en de Sijne het Leven gekost heeft, want de ontrouwe Banda-
neesen, 'twelk strax berouw hebbende gekregen, datse de Hollanders
soo veel voets op haar land toegestaan hadden, hebben Verhoeven
ouder den schijn van vrundschap en om te contracteeren aan Land
geroepen, en hem met 38 van sijn volk schelmagtig vermoord,
dog het Casteel hebben d'onse tot spijt van d' vijanden iugehouen ,
hetzelve meer en meer versterckt eude Nassau gen'; sijn vice adm' Simon
Jansz. Hoen heeft na siju doot het gezag van d' Admiraal gevoert."

» Zie over het ontstaan van fort A'OSSOK: £umpAtu«, dl. I , bl. 29. — Over
fort Se^ico enz., bij r,ra rfer O<7&, bl. 12-13. — In T>» Z)ore»-/r. L., bl. 38-41
over beide forten met schets en platten grond van fort Belgioa, zoomede
een goede „figurative kaart van Banda", naar een opneming van 1847.

» Ter ff«eM, dl. I , bl. 92. - Op bl. 118 een lijst van de perken op Neira,
Lonthoir en Ay met oogstopgaven in de maand December 1816. Belangrijk
zijn de gegevens bij T'an der CV«6 op bl. 29 v.v.

•* J?u»i^Aius, dl. I , bl. 29.
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Ook onder het Engelsche bestuur was Neira de verblijfplaats
van het bestuurshoofd, den Resident, zootnede van het garnizoen.
Door het smalle, diepe vaarwater, het ^ow««ya^, zeilde de JtVerfoe»
naar zijn bestemming, waar de Ternataansche scliep-orembaais het
fregat welkom heetcnd te gemoet voeren. De fraai opgetuigde in-
landsche vaartuigen, die, elk met 'n 80-tal pagaaiers bemand, pijlsnel
vooruifschoten, om de komenden te begroeten, hadden den vorm van
een schoener en in het midden tusschen twee masten eeu kleine
kajuit met plat dak. Van sommigen der nadereude vaartuigen
wapperden Engelsche vlaggen, van andere Nederlandsche; dan eeu
menigte bonte standaards, gestoken in fraai besneden hoog oprijzende
voor- en achterstevens, bovendien behangen met schilden, werp-
speereu en andere inlandsche wapentuigen. Ofschoon de J&Wfcén 'n
vijf-mijls vaart had, vlogen de orembaais er om heen, alsof het
ten anker lag onder gezang en muziek van gongs en ander
speeltuig. De orembaai van Lonthoir schitterde boven allen. Op het
midden woei een roode zijden vlag met den oud-Hollaudscheu Leeuw,
door admiraal Koen aan de vrij-burgers van Louthoir geschonken.
Arme duivels! Twee personen in gele zijde gedoscht, met helmen
en vederbossen op het hoofd, dansten voor en achter den vlaggestok
hun krijgsdaus; met eeu witten doek in de hand wuifden zij op de
maat der pagaaiers. "Het doet ons veel genoegen, de Heercu van
de Compagnie te zien", zong het roeilied; o ja! Maar zooals dat
geheel zich voordeed aan den kunstlieveudcn Ver Huell, die zich
geeu rekenschap behoefde te geven van het jammerlijk verleden der
Oost-Indische Compaguie in deze streken en nog geen tijd had
gehad om van verveling in slaap te vallen bij het geestloos (J/a^afefe-
gedans en het eentonige van het gegong en het gezang, zoo was het
voor hem, te midden van een onvergelijkelijk uatuurtooneel, eeu
schouwspel om nooit te vergeten ' .

Onder het salueeren van de Engelsche vlag, liet de AVerfee» zijn
anker voor stad JV«ra vallen; kasteel Belgica bedankte. Nadat van
onze komst den Britschen resident was kennis gegeven, stapte de
Nederlandsche commissie iu eeu sloep, vergezeld door deu commandant
onzer troepen, majoor HALL: alles natuurlijk met deftigheid, schoten,
paradeering, gezichten in gelegenheidsstemming geplooid. Door meer
dan 20 orembaais begeleid, naderde men den wal: de Britsche
resident en de eerste ambtenaren van het gewest trippelden er heen

• Zie de aantrekkelijke beschrijving bij Fer HMËW, dl. I , bl. 85 v.v.
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eu weer om dadelijk de hand der begroeting te kunnen geven;
kauonaensaluut gaf er nadruk aan.

Het bestuurshoofd heette SERGEANT; het trof, dat hij een oude
kennis van Berkhoff was; onze resident kwam daar dadelijk onder
dak; Verhuell kreeg logies bij magistraat VAN A ABT ' . Aanstonds
werden schikkingen getroffen om de troepen te ontschepen, zoomede
de ziekeu over te brengen naar het ruime militaire hospitaal, aan
het oosteinde van stad Neira gelegen ; in den vroegen ochteud van
den 30" Maart kwam het garnizoen reeds aan wal en werd er de
kazerne betrokken.

Dien zelfden ochtend namen de werkzaamheden voor de over-
neming een aanvang; naar Engelhard heeft vermeend *, was die
mijnheer Sergeant lang zoo gemakkelijk niet als resident Martin.

Heel lang heeft intusschen Sergeant de overgave niet vertraagd,
want zij werd bepaald op 2 April. Vroeg op dien morgen trokken
de garnizoenen van beide natiën naar het plein tusschen de
forten Nassau en Belgica; derwaarts begaven zich ook de Britsche
eu Nederlandsche autoriteiten; toen op-eu-neerhaleu van vlaggen,
schieten, waaraan ook deelnam de weldra naar Ternate te vertrekken
Britsche oorlogsbrik ^«fefojoe, defileering. Ver Huell beëedigde
Berkhof}' als resident; waarom dat niet geschied was Ie Arabon, is
mij onbekend.

Den 6° April bracht de groote sloep van den JW&<*« de Britsche
heeren naar het Engelsche schip den Jf/0«rfan)'«, waarnaar zij huis-
waarts keerden, onder de noodige schoten '.

Den 30° April voer de _£W£$g« ook weder naar Ambon, met
een groet van resident Berkhoff, die //zoo verheugd zijne bestemming
tegemoet" ging, schreef M' H. J. van de Graaff naar Holland*,
echter oin er al heel spoedig den dood te vinden : immers den
12° Mei bezweek hij aan koortsen.

Ruim 14 dagen nadat de jEWrfoe» Ambon had verlaten, zeilde'
de 7?<y/(7«vs&£n7£« van daar weg met resident J. A. NEUS aan boord ,
den 9" April 1817. Commandant Groot gelukkig, dat hij eindelijk
onder zeil kon gaan, in zijn journaal aanteekeneude : «Den 26 Maart
ontving ik een brief van Heeren Commissarissen, waarin de zeildag

' Ver HiieH, dl. I , bl. 89.
» Zie bl. 431.
» Zie Ver ifi/eM, dl. I , bl. 89 , 90 , 92, 119.
« Briecen-V.d. öraa/f, dl. I I , bl. 15.
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op donderdag aanstaande wierd bepaald, alwaar ik zeer verlangend
was, daar Amboina geene de minste amusementen voor ons op-
leverde en daarbij alles even duur eu schaars is, te meer daar wij
de Inlandsche troepen met hunne vrouwen en kinderen nog aau
boord hebbende, zo wel ik als de geheele equipage zeer verlaugeud
waaren van dat lastig gezelschap ontslagen te ziju; dan de zeildag
wierd weder door gemelde Heeren Comm. uitgesteld, en het was
eerst den 8 April, dat ik mijne Instructie ontving, om zo dra ik
de troepen, vivres, de geëmployeerdeu, alsmede de heer Resident
de Neijs aan boord had, te verzeilen. Tot dat einde liet ik het
werpanker ligten en kortte van het zvvaare anker op ^ touw. In
mijne Instructie was ik benoemd tot Eerste en de Heer De Neijs
tot tweede Commissaris ter overname van het eiland Ternate,
waartoe ik de papieren deze middag ontving."

Den 24" April na zonsondergang ankerde men ter reede van
Ternate; de commandant der Engelsche troepen aldaar en zekere lieer
Schröstyu hadden zich onderwijl reeds naar boord begeven ter ver-
welkoming. Door den sultan van Ternate waren vaartuigen afgezonden
ten einde het schip op de reede te boegsceren, waar het om half
acht in den avond het anker liet vallen ' .

Onze eerste vestiging op Ternate dateerde van Mei 1607 , toen
Matelief, vereenigd met de Teruatanen in den strijd tegeu de
Spanjaarden eerst te vergeefs een aanval had gedaan op Tidore:
//daar na", verhaalt Rumphius *, //koos hij een plaats uijt op 't
Eijland Ternate gen' Maleijo daar hij een fort stigte van opgelegde
steeuen en slegtwerk, hetwelk alleugskens gemetseld wierd inet hulp
der verstrooijde Ternataaneu , die de adm'met grote moeijte en kleine
partijtjes van Pelolo dede afhaaleu dat hem tot misnoegen en on-
gedult verwekte, dog leerde in korte dat men van deese Jnlanders
met force niets krijgen kan; het nieuwe Casteel wierde Orangie
gen'' en daar in gelegt 45 mannen onder den Cap" Gerrit Jausz. en
zijn Zee Cap. Jan Rosegiju. Hier na wierd het Contract met de
Ternataanen en haaren jongen koning Modafar gemaakt." •'

Van het fort wapperde nu de Britsche vlag, weldra opnieuw door

Wï. — Een aardige afbeelding van Tornate's reede bij T'an
Jf. en S., dl. II , tussehen bl. 222-223.

> £u»ijiAtus, dl. I , bl. 28.
• Het „Beknopt geschiedkundig overzigt van Ternate en zijn Bestuur" bij

1'OM .üoreM-H. e» S., dl. II , bl. 226 v.v., over de jaren 1250-1850, laat zich
zeer goed lezen.
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de onze te vervangeu. Groot zond daartoe den 1» luitenant Vaillant
naar wal ten einde den Britschen resident van de komst der Com-
missie kennis te geven; Frederik Houtman trad in 1621 als eerste
gouverneur hier op ' .

"'s Morgens ten ] 7 uuren", luidt Groot's journaal op 25 April 1817,
/'ging ik met den Heer de Neijs als commissaris toe het overnemen'
van het eiland Ternate en onderhoorighedeu, naarde wal, waarna
ik liet salueeren met 11 schooten, waar wij ook meede bij ons
arrivement aan de wal gesalueerd wierden met den dag; daar het
gistereu avond te laat was geworden, had ik met het hijsen van
vlag, geus en wimpel het fort met 11 schooten gesalueerd, entoen
door gelijke bedankt geworden. Nadat de cerimonien plaats hadden
gehad, en wij onze verlangens te kennen hadden gegeven van zo
spoedig mooglijk deeze bezittingen over te nemen, zijn de werk-
zaamheden begonnen, en den dag van het overnemen bepaald op
den 30" of laatste dezer maand. . . Daar ik verlangende was om de
Inlaudsche troepen van boord te krijgen, deed de heer Neijs en ik
alle onderzoek om een locaal aan de wal te krijgen, doch hiertoe
geene geschikte plaats zijnde, was ik verplicht de troepen aan boord
te houden, totdat de bezitting overgegeven zoude worden. Ik was
verplicht hiermede haast te maken, daar de zoute victualy begon te
minderen en geen versch vleesch en groenten uit hoofde de duurte
voor zo veel manschappen konde bekomen ; en eindelijk dat 't water
halen en de verkrijging van hetzelve zeer moeijelijk was, doordien de
putten door de weinige regen, zedert eenige tijd, volgens het zeggen
der bewooners van Ternate, alle momenten leeg waaren. — Den laatsten
April, den dag dat de Colonie wederom in het bezit van het
Hollandsche Gouvernement werd genomen, debarqueerden de troepen
's morgens ten 6 uren, ontscheepte ook het geld, eu alle goederen,
welke voor Ternate bestemd waaren. Ten 8 uuren salueerde ik de
Engelsche vlag op het fort met 21 schooten, waarna dezelve wierd
nedergehaal.l en de Hollandsche vlag opgeheesen, waarvoor een
Engelsche brik gelijkertijd met 21 schoten salueerde; het fort salueerde
met het inkomen der koningen van Ternate en Tidore, zo als ook
gedaan wierd ouder de Hollandsche vlag bij hun vertrek. Zo dra
het debarqueereu gedaan was, uitgenomen 18 man voor Menado,
en de goederen waren ontscheept, gaf ik order om water te halen'
zo veel doeulijk was, als ook om het schip schoon te maken,

* -BwwipAius, dl. I , bl. 41-42.
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waarmeede ik de meeste spoed liet maken, om zo dra de papieren
der Colonie in gereedheid waareu, te kunnen vertrekken." •

In zijn memoriaal heeft Boelen over de komst te Ternate het
volgende medegedeeld ' :

Den 30*'"" April 's morgens zeer vroeg begonnen wij alle sloepen
te water te brengen en debarkeerden daarmede 299 koloniale
soldaten met hunne vrouwen en kinderen. Om 7 uur in den
morgen kwam de Sultan van Tidore met zijn gevolg, in twee
jachten gezeten, ter reede van Ternate en nam zijn intrek bij
den heer Duivenbode, een te Ternate sedert vele jaren gevestigd
koopman. Om 8 uur ging de Overste met drie Officieren aan den
wal '-. Wij begaven ons naar het Residentiehuis in het fort, waar
wij reeds vergaderd vonden den Resident de Nijs, den Engelschen
Resident, de Kommandanten van de Engelsche en Hollandsche
krijgsmacht en den Kommandant van de Engelsche Oost-Indische
oorlogsbrik «Antilope" ' . Bij de plechtigheid der overgave van
de kolonie aan het Nederlandsch gezag moesten ook tegenwoordig
zijn de beide Sultans van Ternate en Tidore. De Sultan van
Ternate was ons steeds goed gezind geweest, de Sullan van
Tidore daarentegen niet. Beide Sultans stonden vijandig tegenover
elkander en alleen het gezag van het Nederlandsche en later ook
van het Engelsche Gouvernement belette, dat die vijandschap tot
uaueiijKneuen oversloeg en van beide kanten de wapens werden
opgevat. Hoewel het Nederlandsche Gouvernement alle aanleiding
zoo veel mogelijk vermeed om den naijver en den afgunst tusschen
de beide Sultans op te wekken, wilde het den Sultan van Ternate
toch niet zijn recht betwisten, om als Leenheer tegenover den
Sultan van Tidore op te treden. Iedere keer dus als de beide
Sultans eene uitnoodiging ontvingen, om bij den Resident van
Ternate en onderhoorigheden, waarin het rijk van Tidore begrepen
was, in het fort Oranje te komen, mocht de Sultan van Tidore
niet eerder het fort betreden, vooraleer de Sultan van Ternate
en zijn gevolg de poort gepasseerd was en op zijn aangewezen
plaats aan de rechterzijde van den Resident zat. Ook moest de
Sultan van Tidore weder de eerste zijn, die het fort verliet en de
poort uitging *.

., bl. 242-243.
' Met den overste wordt bedoeld de commandant van de

dus Groot.
> Volgens ,7buraa«£-.H. was dit Britsehe compagniessehip den 30" April J817

tor reedc gekomen.
* In overeenstemming is hiermede Olivier's beschrijving van een maaltijd,
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De Sultan van Ternate kwam dus eerst in zijne statiekoets
binnen het fort en werd begroet met 13 kanonschoten. Daarna
kwam de Sultan van Tidore binnen, doch te voet, en werd met
hetzelfde aantal schoten gesalueerd. De Sultan van Ternate was
een groot, uiterst zwaarlijvig man, verbazend geschonden van de
pokken, zijn vel was zoo zwart als dat van den zwartsten neger
Als hij zijn bol opgezet gelaat met dikke vooruitstekende lippen
waarin zijn breede platte neus als verscholen lag, naar iemand'

.toewende, huiverde men onwillekeurig als bij den aanblik van een
kanibaal, gereed tot het kluiven van een menschenboutje. De
Sultan van Tidore daarentegen was een slank rijzig man. Zijn
mager gelaat had eene ernstige uitdrukking. De kleur van zijn vel
was als die der Javanen, zelfs iets lichter. Zijne kleeding was
eenvoudiger dan die van den Sultan van Ternate, wiens costuum
vol gouden oplegsel was.

Het neerlaten van de Engelsche en ophalen van de Neder-
landsche vlag ging weder met de voorgeschreven ceremoniën
gepaard, eveneens de plechtige eedsaflegging van trouw aan het
Nederlandsch gezag door de beide Sultans. Bij het vertrek der
Sultans beloofde die van Ternate aan onzen Overste aan boord
van zijn schip een bezoek te zullen brengen, wat dan ook den
6" Mei plaats had. Bij dit bezoek was de Sultan gezeten in een
groote prauw met een ruime tent, vervaa-digd van rood laken
en rijk bezet met gouden passement en andere versieringen Vóór
op de prauw stonden een twaalftal soldaten zijner lijfwacht met
gepresenteerd geweer. Des Sultans maagschap, prinsen en hove-
lingen volgden in een tweede prauw. Beide prauwen werden door
drie boven elkaar zittende rijen roeiers voortbewogen. Op des Sultan's
prauw woei de Hollandsche vlag. De vlaggen van zijn rijk waren
aangebracht op den voor- en achtersteven. Deze optocht werd
begeleid door een soort muziek, voortgebracht door slaan op
trommels en blazen op fluiten en wat men hoorns zou kunnen
noemen, maar het geheel klonk niet onaardig. Bij zijn aan boord
komen werd de Sultan begroet door den Overste Groot en op het

gegeven door den goav.-gen. Van der Capellea to Ternate aan de vorsten
van Ternate en Tidore: „De Sultan van T W e heeft den voorrang boven-
den Sultan van 3V&«. Aan de tafel zat de eerste ter regter- en de laatste
ter linkerende van den Gouverneur-Generaal. De Sultan van I%to« vertrok
het eerst. Het gevolg van den Sultan van T W f c , zoowel als zijne eerewaoht
zijn zoon en de overige Rijksgrooteu geleidden den Sultan van « * , « naar
de woning van den Kapitein der Chinezen, alwaar deze Vorst zijnen introk
genomen heeft. Het gevolg en de bloedverwanten van den Vorst van » „
geleidden wederkeerig den Vor,t van I W f e naar zijn paleis terug.- O W ,

32
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half dek ontvangen door den Resident de Nijs, den Engelschen
Resident, den Kapitein Muilman, kommandant van de militaire
macht, en eenige anderen, die allen reeds om 9 uur aan boord
gekomen waren. Saluutschoten werden gelost, de mariniers presen-
teerden het geweer, waarbij de trom geroerd werd.

Na het schip bezichtigd te hebben, gebruikte de Sultan een
déjeuner en vertrok tegen 12 uur onder hetzelfde ceremonieel.

Inderdaad, zooals wij in deze beschrijving lezen, bestond er van
ouds naijver tusschen de sultans van Ternate en Tidore. //Leggende",
schreef reeds Rumphius 1 , «gedurig weegens de paaien haarer Landen
met malkaar over hoop". Hiertoe gaf met name aanleiding hun
beider bezit op âZ»ïfly4«?Va o f ^ m a tóra, d. w. z. het groote land,
het continent, omdat de Ternataneu het met betrekking tot de
eilanden als een vast land beschouwen *. De O. I. C. deed geen
stap orn de eensgezindheid te bevorderen; zij vreesde de groote
macht, wanneer beide zich vereenigden en achtte het beter zich
van den eeneu tegen den anderen te bedienen. In het jaar 1814,
tijdens het bestuur van den Britschen resident Martin, werd op den
27" October tusschen de beide sultans een overeenkomst getroffen,
waarbij zij vrede en vriendschap aau elkaar beloofden, en voor
goed een einde maakten aau de gestadige oorlogen en twisten, door
de bepaling vau het wederzijdsche grondgebied op Halmaheira; aan
Ternate is toen de noordelijke helft toegevallen, aau Tidore de twee
oostelijke schiereilanden eu een gedeelte van de westkust *. «Sedert
dat gelukkige tijdstip leven zij", schreef Olivier als een gevolg van
zijn bezoek in 1824 •», »iu vriendschap en laten aan hunne onder-
danen in rust de weldaden genieten, welke de milde natuur hun
hier in den grootsten overvloed wil schenken. De beide eilanden en

' B«mj>ft»««, dl. I, bl. 7. — Bij Van der CVoft, bl. 295-297 en b). 317-319
lijsten der opvolgende sultans van Ternate en Tidore. Tijdens het herstel van
ons gezag regeerde in Ternate sultan Mohammed AH, die den 16" Mei 1807
op den troon was gekomen en overleed den 25" November 1820.

» Zoo althans bij Olivier, dl. I , bl. 254, noot 1. Bij fiu-m^Atus, dl. I , bl. 8
leest men, dat Halmaheira of Gilolo „is in 't Ternataansch 't selfde te seggen
als Hoeamohel in 't Ambons te weeten het Land aan de overzijde gelegen".

» Tan rfer Craft, bl. 293 en 316.— Olivier schrijft: „De Sultan van Ternate
bezit het grootsfe gedeelte van het eiland Halma-heira; het uiterlijke gedeelte
behoort aan den Sultan van Tidore." OKuier, dl. I , bl. 254. Dat uiier/ijffce zal
wel een drukfout zijn en bedoelen het oosMtJfce of het o«ert#e; „de twee oostelijke
•chiereilanden van Almaheira" en „een gedeelte van de westkust vau dat
eiland" behooren o. a. tot het rijk van Tidore: Tan der Cra6, bl. 316.

, dl. I , bl. 255.
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de bewoners daarvan vertoonen thaus welvaart en vergenoegdheid,
terwijl voorheen de diepste ellende aldaar alomme de rampzaligste
sporen had nagelaten." Intusschen werden, niettegenstaande de om-
helzingen in 1824 herhaald werden ' , de vecten niet uitgewischt.
//Hoewel deze overeenkomst een einde maakte aan alle feitelijkheden",
teekende Van der Crab aan *, «bleef de verwijdering en afzondering
der beide rijken aanhouden ; zij komen ook nu nog niet anders mei
elkauder in aanraking dan door het intermediair van den resident
van Ternate, en de vorsten zien elkauder nooit dan bij zeer enkele
plegtigheden, in het resideutiehuis."

Secretaris der residentie was geworden de heer OTTO op 125
ropy en 's maauds \ Deze ambtenaar verdient genoemd te worden,
wegens de elders weinig aangetroffen zorg voor de archieven van
het gewest. Engelhard, die in Augustus—September 1817 een bezoek
aan Ternate zou brengen en in October d. a. v. een verslag over
zijn reis uitbracht, beschreef hem als: //een man van veele°goede
hoedanigheden en talenten, aan wieu ik de lof niet onthouden kan,
dat hij de attentie heeft gehad, de archieven van het voormalig
Hollands Gouvernement te conserveren en neffens dien, eene vol-
ledige aantekening heeft, gehouden, van al het voorgevallene op
Ternate vau eeuig aanbelang, inzonderheid betrekking hebbeude tot
de Inlandsche zaken, waardoor men zeggen kan de schakel van dat
geheele Bestuur te hebben behouden en van bijzonder nut is bij
de afdoening van de zaken der Rijken Ternate, Tidor en Batchian
betreffende" •».

» Destijds regeerde over Tidore sultan Achmadil Mansoer, die den 19" April
1822 op den troon kwam en overleed den 11" Juli 1856, oud 86 jaren Den
15" Mei 1824 gaf te Ternate gouv.-gen. Van der Capellen aan de vorsten van
Ternate en Tidore een maaltijd: „Des avonds verschenen de beide Vorsten
aan het middagmaal. De Sultan van 2'tdore, die het laatst aankwam, vroeg,
nadat hij zijn compliment bij den Gouverneur-Generaal had afgelegd, den
Resident, op den Sultan van Ternoie wijzende, (alzoo hij dezen niet van
aanzien kende), of dit de Vorst was, en zulks hem beaamd geworden zijnde,
ging hij naar den Sultan van Zernafe, omhelsde hem met vele buigingen'
handdrukken en drie kussen, een gebruik 't welk van den Spaanschen tijd
afkomstig is, en ten aanzien van den Gouverneur der üfofafcfte» en den Resident
van Ternafe insgelijks in acht wordt genomen. Hij sprak hem met groote
hartelijkheid en vriendschap aan, hetwelk door den Sultan van Tei-nate even
minzaam werd beantwoord." Oftvier, dl. I , bl. 262-263.

* Fan <fer CVaè, bl. 316.
» Verg. bl. 390.

• Op 'sRijks archief, Aanwinsten 1900, vindt men onder XXII (verg. bl. 342)
sub 309 eon „Extract dagregister van den secretaris Otto sedert de overgave
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Even geschikt schijnt geweest te zijn de militaire commandant,
kapitein MUILMAN. Oordeelde Eugelhard in het vermelde rapport,
dat de verhouding tusschen commandant eu resident rationeeler
regeling behoefde, het gemis daaraan bracht, dank Muilman's
karakter, niet dadelijke moeilijkheden met den resident van Teruate
mede. //Deze ambtenaar", schreef Engelhard, //als representerende
het Gouvernement, oeffeut aldaar het Souverein gezag uit; is echter
ondergeschikt aan den Gouverneur van de Molukken, wiens bevelen
hij moet observeren. Het militaire wezen, dat thans geheel op zig
zelve staat, is onder zekere bepalingen aan hem ondergeschikt; deze
bepaling is egter niet voldoende, om wanneer de Resident eu
Militaire Commandant elkander niet verstaan, eeu stagnatie in de
dienst voor te komen. Vanden tegeuwoordigen Capiteyn en Comman-
dant Muilman is dit niet te verwagten, omdat hij een man is,
die ziju character maintiueerd, en die met oordeel tewerk gaat, de'
billijkheid in acht neemt en het oogmerk van den dienst zoekt te
bereiken."

De afgetreden Britsche resident heette kapitein MACKENZIE;

Eugelhard zegt, dat hij was de tweede adjunct van resident Martin
en dat hij zich niet zoo inschikkelijk als deze getoond had, ofschoon
tevens het Bataviaasch verslag erkent, dat bij de overgave van
Tcinatc zich «hoegenaamd geene dlmculteiten' hadden voorgedaau.
Dit sluit natuurlijk uiet uit het bestaau van geschillen bij de over-
neming eu op een hiervan zullen wij wat dieper ingaan , niet zoo-
zeer om het gewicht der quaestie op zichzelf, maar omdat wij er
door bekend worden met de hoofdoorzaak van een ongunstigen
politieken toestaud in /«?<! r>;£ caw. ^Vfore, waaraan, uaar wij op het
einde dezer verhandeling lezen zullen, Buijskes door eeu expeditie
eeu einde heeft willen maken.

In 1809 zat op den troon van Tidore DJAINAL ABIDIN ' . Door

Daendels dat jaar afgezet, wist hij zich in 1820 weder van den

troon meester te maken, dank ook de hulp van het Britsche

bestuur, dat hem ammunitie eu wapenen verstrekte. Met ziju over-

van Tcrnate aan de Engelschen tot het herstel van het Nederlandsch gezag,

31 Augustus 1810—30 April 1817." Hot is echter zóó onduidelijk geschreven |

dat ik er geen gebruik van maakte.
• Wat hier wordt medegedeeld, is ontleend aan § 33-§ 37 van het op

bl. 383 vermeld versing vau Martin d.d. 14 April 1817. Verg. bl. 386. In de
schrijfwijze der namen volg ik echter Fan der CVoi, waar op bl. 317-319 een
lystje der vorsten voorkomt.
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lijden in dat jaar ontstonden de twisten, waarop hier gedoeld wordt.
Zijn zoon bevond zich destijds te 5»ï/o/i«, in het district Patanie
op het tot Tidore.behoorende gedeelte van Haltnaheira. Bij het be-
richt van het overlijden werd deze er tot sultan uitgeroepen onder
den naam van MOHAMMED DJAMALOEDIN ; het Britsche bestuur te
Ternate, resident, kapitein M. COUBT zag dit echter anders in. Deze
steuude de verkiezing te 7«fore van des overledenen broeder, MO-
HAMMED TAHOR, genaamd prins MOSSEL, en nog fraaier prins
PONS MOSSEL. Men meende, dat de zoon, volgens de Tidoreesche
wetten nog niet voor de regeering in aanmerking kon komen, terwijl
van Britsche zijde Mossel gesteund werd, lettende op //de jaren, de
ondervinding en het karakter van den prins", üjamaloedin en zijn
aanhang rustten vaartuigen uit om zich te Tidore met geweld van
den troon meester te maken; doch de militaire commandant van
Ternate, FOKBES, trad tegen den pretendent op en dwong hem
zich met zijn geheele macht over te geven; do pretendent werd
daarop naar Ambon gezonden, waar hij tot 1815 verbleef. Onder
de in beslag genomen wapenen behoorde die, welke het Britsche
bestuur ten geschenke had gegeven aan zijn vader, toen deze zich
vau den troon moest meester maken : zij werden in het kasteel van
Ternate opgeborgen.

Het Bengaalsche gouvernement kon zich echter met de interneering
van Üjamaloedin niet vereenigen. Hij herkreeg zijn vrijheid , terwijl
hij bij een akte van 6 Maart 1815, vermeld op bl. 401 , wel erkende
zijn onderwerping aan prins Mossel, doch tevens den titel van *wtóm
itfo«fo/i ontving, m. a. w. hij werd tot den troon gerechtigd verklaard,
indien de daarvoor gestelde leeftijd bereikt was bij overlijden vau Mossel!
Tevens stond het Britsche bestuur hem af, nota bene buiten voor-
kenuis van den regeereuden Sultan, de landen van jj/aia, /Tarfa
en i>«to»*e, allen gelegen op de kust van Halmaheira. Hiermede
was de vrede natuurlijk niet hersteld. Neef en Oom, ieder gesteund
door aanhang, bleven elkander met verbittering aanzien, zoodat er,
schreef Martin, //herhaalde klagten wederkeerig tegen elkander ziju
ingebragt en er een gering uitzigt schijnt te bestaan op de toe-
komstige herstelling van vertrouwen en eensgezindheid ouder hen".
Het was met het oog op dien bedenkelijkeu staat vau zaken, dat,
blijkens het op bl. 368 medegedeelde, de Moluksche commissie te Ter-
nate plaatste den heer Neijs, //een man van kennis" oordeelde Eugelhard.

Toen nu deze met commissaris Groot de overneming moest regelen,
weigerde de commissie de te Ternate van sultan Moedah herkomstige
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wapenen over te nemen tegen de geschatte waarde. Dit was een
standpunt, dat zij echter als volgt aan resident Mackenzie uiteen-
zette: //Dan vermits bij de lijst der ammunitie en wapenkamer-
goederen zich ook het geschut eu derzelver toebehooren bevindt ' ,
welke reël niet anders dan als een aanklcve vau het Fortificatie-
wezen dezer plaats te cousidereeren zijn, zoo vinden wij ons ver-
plicht, dezelve als zoodanig voor het Nederlandsch Gouvernement
te moeten reclameereu." Mackenzie hiervan niet willende weten,
kwam het geschil voor de Moluksche commissie te Ambon, toen de
Britsche resident mede de plaats had bereikt en er na het vertrek
van Martin nog eenigen tijd verbleef ter afwikkeling van de
hangende zaken *. Onze Moluksche commissie kou zich echter eveumin
vereenigen met het motief van hare vertegenwoordigers te Ternate,
doch weigerde ook aan den eisch van Mackenzie toe te geven en
wel op grond, dat men hier te doen had met wapenen, die feitelijk
voor sultan Moedah slechts in bewaring waren genomeu, dus niet
behoorden aan het gouvernement. Vandaar, dat in een conferentie
te Ambon met Mackenzie gehouden, door de Moluksche commissie
werd opgemerkt:

Dat het uit de archieven te Amboina of Ternate geeuszins aan
Commissarissen was gebleken, dat het bestuur van Bengalen, dan
wel de resident van Ambon over de ammuuitie had beschikt; dat
de ontwapening van de kora kora's door den toenmaligen civielen
en militairen commandant vau Ternate Forbes en het opslaan van
de quaestieuse ammunitie en wapenkamergoederen in 's Gouvernements
magazijnen beschouwd moest worden als een maatregel, die de tijds-
omstandigheden noodzakelijk maakten, zonder dat de Commandant
het minste oogmerk scheen gehad te hebbeu den sultan Moedah
vau zijn eigendom te ontzetten; dat het geheel '/tegen de liberale
handelingen van de Britsche natie, waarop zij zich zo zeer beroemde,
zoude aaudruischen, na eenmaal aan den Prins Djamalabdien deze
amuuitie eu wapeukamergoederen tot een beloouing voor gedane
diensten aan het Britsche gouvernement, gegeven te hebben, dezelve
van zijn zoon terug te nemen, te minder daar men in hem een
volkomen vertrouwen scheen te stellen, als hem tot de successie
van de Rijksthroou waardig geoordeeld hebbende, en in 1815 tot
sultan Mudah geproclameerd"; dat men gaarne wilde toegeven, dat

' Verg. bl. 142-445.
» Verg. bl. 480.
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de noodzakelijkheid had bestaau om zich tijdelijk VBU deze goederen
meester te maken, doch het nooit de bedoeliug kon geweest zijn,
ze voor het gouvernement te behouden; dat wanneer men om
politieke redenen ook daartoe zoude hebben moeten besluiten de
billijkheid voorschreef, ze te schatten en de waarde er van aan
hem, sultan Moedah, in geld uit te keeren; dat het ook geenszins
met de bedoeliug van den gever, wijlen lord Miuto, kon strooken
om een gift, ouder zijn regeering aan een door de Eugelsche com-
pagnie erkend vorst gedaan, door een subaltern bestuur weder
krachteloos te maken; eindelijk, //dat hetzelve voor de nagedagtenis
van dezen Edelen Lord verkiesselijk was deze zaak niet tot een
punt van verschil te brengen, om de consequentiën te vermijden,
die daaruit voor dit respectabel caracter konden resulteren". Mackenzie,
zich hierdoor niet latende overtuigen, verzocht bij brief van 28 Mei
1817 nader de gronden schriftelijk op te geven. Deuzelfden dag
antwoordde de Moluksche commissie, dat zij zich moudeling had
verklaard, onder herinnering: '/Dat deze reclame niet was geschied
voor het Nederlandsch Gouvernement, maar in faveur van den
sulthan Moedah van Tidor, alzoo het onbetwistbaar is, dat wanneer
hij sulthau Moedah, tot de troon zal zijn verheven, waarvoor hij
door het Britsche Gouvernement bestemd was, het questieuse geschut
en verdere amuuitie en wapenkamergoederen als aan zijn vader ge-
schonken, van het Nederlandsche Gouvernement zal terug eischen."

Natuurlijk, dat ieder zijn standpunt bleef handhaven en dat het
Bengaalsche bestuur Mackenzie groot gelijk gaf, mededeelende aan
C. C. G. G. in huu schrijven van 14 November 1817 ' , niet te
kuunen begrijpen: //op welk fundament van regt of eijgeudom Com-
missarissen hun eisch gefundeerd hebben, om het geschut, wapeuen
en behoeften in bewaring te houden voor den Sultan Moedah
van Tidor". Engelhard wees er nogmaals C. C. G. G. op, dat de
Moluksche commissie geen //regt van eigendom" had doen gelden
voor het Nederlandsche gouvernement, maar voor sultan Moedah.—

Drie dagen, nadat ons voor Ternate bestemd bestuurshoofd Ambon
had verlateu, was uaar zijn bestemming van daar vertrokken de
heer MARTHEZE I , resident van JHfe«a<fo, welk gewest mede zonder
bezwaar den 21" April werd overgenomen. Voor de reis had de
Commissie de beschikking gekregen van de Eugelsche brik

i Zie bl. 433.
» Zie bl. 370,
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kapitein HEPBURN : //door de Gouverneur op het vriendelijkst aan-
geboden ter vervoer van hem, Resident, met de voor Menado be-
stemde bezetting", schreef Eugelhard aan zijn //broeder" in den
brief van 20 Mei.

Menado was dus een zelfstandig gewest ' , doch in Buijskes'
Buitenzorgsch verslag werd voorgestaan //om indien Uwe Excellentiën
kunnen goedvinden, de residentie van Menado weder onder het
oumiddelijk opperbestier van den resident van Ternaten te stellen,
waar veele reedenen voor zijn". Aan dit voorstel werd wel gevolg ge-
geven , doch daarop is teruggekomen door deu gouverneur-generaal Van
der Capellen op zijn Moluksche reis bij een publicatie //Gegeven te
Menado, in het fort Amsterdam, deu 14" Junij 1824-"://Alzoo het
Ons bij het voorloopig onderzoek der aangelegenheden vau de Mena-
dosche, en Gorontalosche districten, gedurende ons kortstondig verblijf
alhier, genoegzaam is gebleken, dat de belangen dier gewesten
in geene verhouding staan met, en zeer verschillend zijn van die
der eigenlijke Residentie yerwafe, onder welke zij thans behooren".

Nadat de iZ^ertfiCT-yew haar taak te Ternate volbracht had,
zeilde zij den 8" Mei, tengevolge van de te Ambon gedane opdracht
naar #i?»za, ten einde er opnemingen te doen en commandant Groot
zich voor hetzelfde doel kou begeven naar het 21 paal verwijderde
Menado *, terwijl de ü!ejyertfJe»ye» voor Kema geankerd bleef.

Het schip kwam aldaar deu 15" d. a. v. Het was de heillooze dag,
dat te Saparoea de opstand uitbrak, die van nu af de Moluksche
commissie met toenemende zorg en verlangen deed uitzieu naar den
terugkeer van het oorlogsschip, welks uitblijven, tengevolge van on-
gunstig weer op de terugreis, het bestuur te Ambon diep teleurstelde.

Kema, de hoofdplaats van een der districten, tot de resideutie
Meuado behooreude, bood den aaukomenden, bovenal door het
schilderachtige bergachtige land, een fraai gezicht aan. De huizen
der Alfoeren waren er zeer hoog van den grond, van zwaar houtwerk
gebouwd •*. Elk huis werd gewoonlijk door vier, vijf of zes dapoers
(haardsteden), cl. w. z. huisgezinnen bewoond, die echter tot een
enkel geslacht behoorden. Een erf bevatte vier tot vijf dergelijke
huizen, vierkant in omtrek en met eeu stevige omheining van bamboe
of hout omringd. Voor de huizen bevonden zich als regel een paar

' Verg. bl. 388.
' Opgenomen in Stbl. 1824 N°. 2Sa.
' OJmer, dl. I I , bl. 2.

, dl. I , bl. 317-318.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IN DE MOLUK.KEN IN 1817. 505

grafsteden. De negorij Kema en de vroeger daarbij behooreude
negorijen stonden onder een hoofd, deu titel voerende van ^ a / «
60M, een benaming herkomstig van de verplichting, die eertijds
op de hoofden rustte, om aan de O. 1. C. ijzerhouten balkeu te
leveren. Onder dezen balkhoofdman werden de overige negorijen be-
stuurd door /w^o/«», ten tijde dat Olivier ze bezocht. '/Zij dragen",
schreef hij verder over deze hoofden, «in den eigenlijken zin geenè
kleedereu, maar zijn alleenlijk om den middel en over de schouders
behangen met ^«fo.» van roode zijde. Zij hebben op het hoofd eene
soort van tulband met eenen paradijsvogel of ander versiersel, en
een zekeren gouden sieraad, in de gedaante van eenen omgekrulden
rams- of bokshoorn. Dit laatste tooisel schijnt bij hen een onmisbaar
stuk te ziju, waarschijulijk eeue soort van decoratie, die hunne
waardigheid aan den dag legt. Om deu hals dragen zij snoeren van
groote kralen van allerlei kleuren, soms ook wel van kornalijnsteen
vervaardigd."

Terwijl commandant Groot zijn vaartuig vau water en auderc
levensbehoeften deed voorzien en de reede opnemen, begaf hij-
zelf zich, gelijk ik mededeelde, naar de hoofdplaats Menado.
//Het land tusscheu A^/«a eu itféwarfo", beschrijft Olivier», «is
heuvelachtig en fraai. De berg JT/aiW bevindt zich ter regterzijde
van den weg of liever van het pad. Het aardrijk is overal met
weelig plantsoen bedekt. Nergens ontwaart men een onbewasseu
plekje gronds. Bijzonder in de nabijheid van f « onderscheidt men
onder het digte geboomte zeer vele Areeng- of Sagoeweerboomen.
De grond bestaat meest uit zandachtige graauwe aarde, zonder eeuige
de minste kalk- of andere steenachtige deelen vermengd. Hijst wordt
in deze landstreek tamelijk veel aangebouwd. Men ziet hier en daar
heuveleu met dit graan bedekt. Het groeit op de meeste plaatsen
onder bladerlooze Ar.engboomen, die (waarschijnlijk opzettelijk) van
hunne kroonen beroofd zijn geworden."

Mackenzie, de Britsche afgetreden resident van Ternate, en de
Eugelsche troepen, die de bezettiug aldaar hadden uitgemaakt,
waren deu 7» Mei met de J « t e % ? van Ternate gezeild om over
Kema en Ambou huiswaarts te keeren. Onderweg was het weder
ongunstig, zoodat het schip naar Ternate terugzeilde, om opnieuw
water in te nemen; na op het rif van het eiland Murray ge-
stooten te hebben, kwam het er behouden weer aan. Toen ging het

> OKvter, dl. I bl. 31S.
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nogmaals onder zeil naar Kema ; de reede werd den 17" Mei bereikt.
Deii 23» Mei lichtte de ^«feApe het anker met bestemming naar

Ambon, den 25» gevolgd door de Agpervfefym, die niet vroeger
had kunnen vertrekken, omdat ze wachten moest op stukken van
Teruate. Den 29» werd nochtans de ^«fe&g» ingehaald , maar sinds
had commandant Groot zóó weinig voorspoed, dat hij eerst den
25" Juni Ambon bereikte, lang nadat de ^«fe&yv op haar bestemming
was gekomen.

Tijdens de aankomst van dit schip was de opstand iu vollen gang.
Het gaf een groote geruststelling aan de Moluksche commissie althans
te vernemen, dat het zoowel op Ternate als te Menado rustig was,
terwijl er de meest ongunstige geruchten over hadden geloopeu!
Den 16° Juni schreef hierover Engelhard aan Elout:

Door de aankomst van de Engelsche kruiser de Antelope van
Menado zijn wij ten aanzien van de zaken aldaar en Ie Ternaten
gerust gesteld. Men had verspreid dat zich aldaar onder de
volkeren ook bewegingen hadden ontdekt; de afgetreden britsche
resident, die thans hier is, doet de beste rapporten dienaangaande;
nogtans is hij cordaat genoeg om te zeggen, dat door het ver-
slappen van het Engelsch bestuur in de laatste dagen veele zaaken
aldaar in het riet gelopen zijn, die noodzakelijke voorziening en
redres komen te vorderen. De gemelde kruiser Antelope zal met

een dag of vier na Batavia vertrekken Aldaar bevind zich
aan boord de Menado's Resident J. Curcham een geschikt mensch
op het uiterlijk voorkomen en vrij bedaard voor een Engelsch
officier, en een contrast met de Resident Mackenzie van Ternate,
die waarschijnelijk nu wel op Batavia zal aangekomen zijn. De
laatstgemelde is een Schot en dus eigenzinnig, maar een man
van verstand.

Het zoude te wenschen zijn dat men onder onze dienaren
eenige van hunne qualiteit aantrof, daarmede zoude wat kunnen
gedaan worden.

Ja zeker!! Men heeft daarvoor slechts van zulke stijlproeren
kennis te nemen.
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Hol eerste rapport der Moluksche com missie aan
Commissarissen-Generaal d.d. 28 April 1817.

Nadat de heeren Engelhard en Van Middelkoop den 8" Maart
1817 Ambon hadden bereikt, vonden zij niet eerder gelegenheid
oin iets van hun wedervaren aan de Regeering te Batavia te doen
hooren dan op het eiude der volgende maand! Zij deden het toen
bij een breed opgezet rapport d.d. 28 April 1817 N°. 1. Ofschoou
het daarin medegedeelde ons reeds gedeeltelijk bekend is, mag dit
officieel stuk hier niet ontbreken. Ongelukkig is hetgeen ik ter
beschikking had een buitengewoon slordig genomen afschrift:

Van de eerst voorkomende gelegenheid, welke zich naar Java
opdoet door vertrek van het Arabisch schip de Hydroes, maken
Wij gebruik Uwe Excellentien ter kennisse te brengen als dat wij
na in den nagt van den 20" op den 21" Feoruarij Oedjong panka
te hebben verlaten, en in den aanvang tot Baulokombo, alwaar
wij genoodzaakt waren den 1" Maart daar aan tegens den avond
het anker te moeten laten vallen, na (?) met flauwe en tegen
winden te hebben geworsteld, in den morgen op den 8" van
evengemelde maand Maart met Zijn Majesteits schepen de Admiraal
Evertsen, de Nassau en Maria Reijgersbergen alhier te Amboina
aangekomen zijn.

De Britsche resident recipieerde ons op eene zeer heusche wijze,
en bewees de Nederlandsche vlag, zo wel als de kommissie alle
die honneurs, welke overeenkomstig zijn aan de hoge waardigheid
en luister van Zijn Majesteit den-Koning en Uwe Excellentien,
wien Wij de eer hebben te representeren.

Daags na onze aankomst verzogten Wij bij den resident eene
afzonderlijke audiëntie, gaven denzelven opening onzer missie, en
verklaarden overeenkomstig het 13" articul van de door Uwe
Excellentien aan ons verleende Instructie, tot de overname der
Moluksche eilanden gereed te zijn en dienvolgens te mogen weten,
wanneer hij begeerde in de possessie daar van ons te stellen,
onder verder te kennengave, dat wij ten gevolge van deze ver-
klaring en de bevelen des wegens van Uwe Excellentien ontfangen,
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de baten en lasten der Molukkes van dat tijdstip af aan rekenden
ter voordeele van het Nederlands Gouvernement te komen.

Na eenige wisseling van consideratiën over dit een en ander
betuigde de resident berijd te zijn aan het eerste punt te voldoen
en de overgave van alle de Moluksche eilanden binnen den kortst
mogelijken tijd en die van Amboina in het bijzonder uiterlijk 12
of 15 dagen gerekend na den dag dezer bijeenkomst te zullen
doen plaats vinden, hetgeen dan ook van dat gevolg geweest is,
dat wij op den 25" passato ' plegtiglijk in naam van zijn Majesteit
den Koning der Nederlanden en Uwe Excellentiën bezit van
Amboina genomen hebben.

Doch ten aanzien van het twede punt betuigde hij resident
geensints te kunnen toetreden, of berusten in onze verklaring als
dat de baten en lasten, gerekend zouden worden met den 9" Maart
aanvang te nemen, gemerkt de verpligting waarin hij zich bevond,
om alvorens de overgave regelmatig te kunnen doen gevolg nemen
zijne administratieve boeken als anderzints in orde te moeten
brengen; dat dit ook hetzelfde geval op'de residentien was werwaards
nog eerst orders ter overgave moesten worden afgezonden en dat,
daar hij verpligt was de lasten gedurende dien tijd zoo wel van
het Civiel als Militair departement te moeten dragen,het ook billijk
oordeelde, de geringe inkomsten, welke in vergelijk van dien zoude
plaats vinden, ten voordeele van zijn Gouvernement worden gebragt.

En daar wij over dit onderwerp met geene mogelijkheid in
overeenstemming van gevoelen met elkander konden komen, en
wij ook, gemerkt de bereidwilligheid, welke hij resident tot de
spoedige overgave betoonde, ons niet bevoegd rekende dadelijk
onze onderhandelingen met protesten aanvang te doen nemen,
wijl zulks welligt nadeelige invloed op andere zaken konde hebben,
reserveerden wij aan ons zich daarop nader te zullen verklaren.

Dan inmiddels geinformeerd zijnde, dat de Nagelleverancie in
de residentien van Saparoea en Haroekoe nog niet volbragt was -,
uit hoofde van het laat rijpen derzelve, wijl de pluk eerst met
Januarij een aanvang had kunnen nemen, daar dezelve anders
doorgaans in November en soms wel eerder plaats vindt, zo ver-
meenden wij het onze pligt te zijn, bij eene nadere audiëntie, op
de dadelijke overgave van bijde deze residentien als mede die
van Hila en Larique te moeten aandringen, hetgeen dan ook van
dat gevolg geweest is, wij de overeenkomst hebben getroffen, deze
residentien onverwijld in bezit van het Nederlandsch Gouvernement
worden genomen, en dat daags na de aankomst van den Neder-
landschen resident de inkomsten zouden gerekend worden in te

• Echter niet 25 April, maar 25 Maart: bl. 450.
2 Wèl op Ambon: bl. 436.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IK DE MOLUKKEN IN 1817. 509

gaan voor het Nederlandsch Gouvernement; deze mesure heeft
dan ook te wege gebragt, dat van den IÓ" en 17" Maart als de
dag zijnde na de aankomst van de residenten te Saparoua en
Haroeko voor rekening van het Nederlandsch Gouvernement nog
is ingezameld eene aanzienlijke hoeveelheid van 41487 ponden
ordinaire kruidnagelen, als

te Haroeko circa 30000 Ü", en
„ Saparoua „ 11047 «•,

terwijl buitendien van Haroeko nog staan geleverd te worden
4 a 5000 ponden moernagelen voor den handel van Japan tot
welkers voortkweeking wij ten dien einde, als kennende het nut
en de noodzakelijkheid van dezen handel, onverwijld mede de
nodige orde gesteld hebben, alzo deze tot meerdere rijpheid dan
de ordinaire nagelen komen moeten en gevolgelijk ook langer aan
de bomen ongeplukt gelaten dienen te worden.

En daar wij ook geïnformeerd waren, dat het notengewas te
Banda voor de maanden December, January, February en Maart
zich in de rook- en drooghuizen bevond, maakten wij van die
zelfde gelegenheid gebruik den resident ' te doen observeren de
noten niet gerekend zouden worden aan het Britsch Gouvernement
te zijn geleverd, zoo lange zich dezelve nog in de rook- of droog-
huizen bevonden, en dus het Nederlandsch Gouvernement op
een gedeelte daarvan met billijkheid aanspraak maken konde.

De Britsche resident beweerde daarvan niet alleen het tegendeel
maar declareerde zelfs van zijn Gouvernement in Bengalen order
te hebben om niet alleen het geheele specerij-gewas van dit jaar
voor de komst der Nederlandsche kommissarissen ingeoogst, maar
zelfs alle de noten, welke nog niet gekalkt mogten zijn in den
dop derwaarts te voeren.

Dan wij hadden echter na deswegen over en weder het voor en
tegen te hebben beweerd, het genoegen den Resident te overreden
uit den voormelden inzaam van December, Januarij, Februari en
Maart aan ons een derde voor het Nederlandsch Gouvernement
af te staan, mits betalende aan de Perkeniers de hun daarvoor
competerende inkoopsprijs, alles onder approbatie nochtans van
het Supreme Gouvernement in Bengalen.

Na deze overeenkomst tragten wij ook de Britsche resident te
bewegen aan ons in zelver voege eene gelijke hoeveelheid foelie
af te staan; dan hierin slaagden wij geenzints zo gelukkig, wijl
wij geene genoegzame gronden, met slechts maar eenige schijn
van recht, daartoe konden aanvoeren, uit hoofde de aflevering
der foelij van tien tot tien dagen plaats heeft.

Martin wordt bedoeld.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



5 1 0 HET HERSTEL VAN HET NEDERLANDSCH GEZAG

Een lange conferentie deswegens bragt echter te wege dat ons
onder dezelvde reserve van approbatie door het Gouvernement in
Bengalen en de betaling der inkoopsprijs aan de perkeniers, ten
behoeve van het Nederlandsch Gouvernement wierd afgestaan,
een zesde van de in de maanden Januarij, Februarij en Maart
geleverde foelij.

Dit aldus afgehandeld en bepaald zijnde, beproefden wij of er
uit aanmerking van de weinige scheepsruimte, die de Britsche
resident scheen te hebben tot transport van de specerijen en
andere articulen, geene mogelijkheid zoude zijn buiten en behalven
dat nog eene zekere hoeveelheid Nagelen, Noten en Foelie tegens
de betaling tot modike prijzen en op favorable conditien voor
het Nederlandsch Gouvernement in te koopen.

In den aanvang ontmoeteden Wij hieromtrent veele zwarigheden,
uit hoofde van de stellige order die de resident ons betuigde te
hebben om alle specerijen zonder onderscheid na Bengalen te
verzenden.

Dan gebrek aan scheepsruimte en de betoogde onmogelijkheid,
om die ter nadere dispositie van het Britsch Gouvernement in
's Lands magazijnen te doen bergen en aanhouden, zoo wel uit
hoofde van het ongerief dat daardoor het Nederlandsch Gouver-
nement, uit mankement aan genoegzame magazijnen voor eigen
gerief zoude worden toegebragt, als de gelegenheid welke daaruit
tot het drijven van verboden handel zoude geboren kunnen worden,
heeft eindelijk te wege gebragt de Britsche resident is overgegaan
aan ons voor rekening van het Nederlandsch Gouvernement tegens
betaling af te staan:

Primo een derde van de in dit jaar onder het Britsch bestuur
ingeoogste Nagelen, tegens dertig stuivers het M; Hollands gewigt;

Secundo aan het Britsch Gouvernement verbleven twee derde
gedeeltens van de ingezamelde noten van December, Januarij,
Februarij en Maart tegens vijf en veertig stuivers het pond
hollandsch gewigt;

Tertio het Britsch Gouvernement verbleven een zesde gedeelte
van de in de maanden Januarij, Februarij en Maart geleverde
Foelij tegens tagtig stuivers het pond hollandsch gewigt.

En daar, ofschoon wij getragt en ook alles beproefd hebben
om ware het mogelijk deze specerijen tegens een verminderde
prijs te kunnen magtig worden, zoo hebben wij nochtans den
Britschen resident hiertoe ingeenen dele kunnen bewegen, maar
ons, wilden Wij van deze aanzienlijk kwantiteit specerij meester
worden, verpligt gevonden hierin te concenteren, waartoe wij ook
te eerder zijn overgegaan, daar het ons heeft mogen gelukken
om buiten en behalven het voordeel dat aan het eiland Java en
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het moederland door deze transactie is toegebragt, met hetzelve
voor eigen debiet van eene genoegzame hoeveelheid specerijen
tegens billijke prijzen te voorzien, welke men anders verpligt zoude
zijn geweest tegen veel hoger van de Engelsche Oost-Indische
kompagni zelve of andere vreemde kooplieden te moeten inkoopen,
ook ten aanzien der betaling van dezelve te hebben mogen
contracteeren dat de tijd en wijze daarvan tusschen de beide
Gouvernementen in Europa zouden worden bepaald.

Alle deze specerijen nu zullen Wij tegens den 10" of 12" der
aanstaande maand Mei, verdeeld over zijn Majesteits schepen de
Nassau en Maria Rijgerbergen, ten verdere dispositie van Uwe
Excellentien naar Soerabaija afzenden.

Deze voordeelige onderhandelingen en die welke Wij nog nader
omtrent andere articulen hebben mogen bedingen, heeft dan ook,
gevoegd bij de spoedige overgave van alle de Moluksche possessien
in het generaal, ons doen overgaan niet verder te blijven staan of
aan te dringen cp het voorkomende bij het 13" artieul van de
aan ons verleende Instructie, dat de baten en lasten van den dag
afgerekend dat Wij zouden hebben verklaard tot den overnaam
gereed te zijn, zouden komen voor het Nederlandsch Gouver-
nement, gemerkt het tijdsverschil tusschen deze onze gedane
verklaring en de werkelijke overnaam slegts in eenige weinige
dagen heeft bestaan en het buiten alle tegenspraak is, dat de
lasten de winsten in dat geval zeer ver zouden nebben gesurpasseert.

Inmiddels Wij ons met de voormelde onderhandelingen over
de specerijen onledig hielden, zijn Wij echter ook werkzaam
geweest tot de te doene overnaam van Banda en Manado, waartoe
zich het eerst de gelegenheid kwam voor te doen en welkers
spoedige in bezit neming ook boven andere van het meeste belang
voor het Nederlandsch Gouvernement beschouwd worden moet,
inzonderheid het eiland Banda voor de aanhoudende inzaam van
noten en foelij.

Dan daar de Bandasche even zo min als de Manadosche resident
des tijds nog niet alhier gearriveerd waren, besloten Wij als
daartoe geen ander geschikt civiel ambtenaar aanhanden hebbende,
op voorbeeld van het plaats gevonden hebbende bij den overnaam
der Molukkos in a°. 1803 de kommandant van zijn Majesteits
schepen in de Molukkos, den kolonel Dietz, te magtigen zich
met Zijner Majesteits schip de Evertzen na Banda te begeven,
en als commissaris van onzent wegen, in naam van zijne Majesteit
en Uwe Excellentien, bezit van Banda te nemen en provisioneel
tot de komst van den resident Berkhoff, het civiel gezach en
verdere manuance van zaken op zich te nemen.

Dan staande alles tot deze expeditie in gereedheid werd gebragt,
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arriveerde de resident Berkhoff met het ingehuurd Engelsch
particulier schip de Zwaluw, hetgeen dan ook ten gevolge had,
dat de kolonel Dietz en de resident Berkhoff beide in de kommissie
ter overnaam werden benoemd, en ook op den 23 Maart der-
waards onder zeil gingen ' ; dan den 25" in den morgen omstreeks
negen uren nadat de plegtigheid en gebruikelijke ceremoniën der
overnaam van Amboina waren afgeloopen, arriveerde alhier een
sloep van gem. schip de Evertzen, het welk zich reeds buiten de
baij in open zee bevond, mede brengde het lijk van gem. kolonel
Dietz, die den avond te voren na eenlijk eenige dagen bevorens
over onpasselijkheid te hebben geklaagd , zeer subiet overleden was,
hetwelk ook dienzelvden agtermiddag in de Maleische kerk, met
de vereischte plegtigheid overeenkomstig deszelfs rang, is bijgezet.

Het schip de Evertzen, dat inmiddels door gezeild was, arri-
veerde den 27" daar aan volgende te Banda *, terwijl de resident
Berkhoff, geadsisteerd met den capitein lieut'. Verhuel als plaats-
vervanger in het kommando van het schip de Evertzen van
Kolonel Dietz en daartoe speciaal door gem. resident Berkhoff
uitgenoodigt *, den 2" dezer op eene plegtige wijze, overeen-
komstig den inhoud der daartoe verleende Instructie, bezit van
het eiland Banda en diens onderhorigheden genomen heeft.

Vervolgens zijn ook successivelijk en na mate daartoe wind en
gelegenheid gunstig was, de naar Ternaten, Manado en Bouro
ter overnaam van dezelve bestemde expeditien van hier vertrokken,
zijnde door ons in commissie tot den overnaam van Ternaten
verzocht en gecommitteerd den Lieutenant Kolonel Groot, kom-
mandeerende Zijn' Majesteits fregat Maria Rijgersbergen en den
door Uwe Excellentie benoemd geweest zijnde administrateur alhier
de Neijs, welke laatste door ons tevens, als geen ander of
geschikter voorwerp daartoe voor het tegenswoordige aan handen
hebbende, tot provisioneel resident aldaar is benoemd, met het-
zelvde maandelijks appointement als door Uwe Excellentien aan
den Resident van Manado is toegelegd, terwijl tot den overnaam
van Manado en Bouro eenlijk de voor de plaatselijk aangestelde
Residenten zijn g'emploijeerd geworden; dan tot heden hebben
wij van hunne aankomst aldaar, zo min als van de overnaam
van beide deze residentien en die van Ternaten, eenig officieel
of particulier naricht bekomen, zoodat Wij voor als nog ons
buiten staat bevinden deswegens eenig berigt aan uwe Excellentien
te kunnen mede deelen.

' Op bl. 489 stelde ik 24, dat, naar ik aanneem, de juiste datum is.
' Op bl. 191 stelde ik 29, dat, voor zoover ik weet, de juiste datum ia.
' De toedracht i.s eenigszins anders geweest. Zie bl. 489-490.
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Voor zoo veel wij geinformeerd zijn, is, buiten de gewone
zeeroverijen der eilandbewoners en de geringe verschillen tusschen
de Cerammers onder zich zelven, in deze Archipel alles rustig;
dan wij kunnen echter voor Uwe Excellentien niet verbergen •'
wel gewenscht te hebben over het generaal eene meerdere deel-
neming in de gelukkige verandering van zaken in Europa en
wederverschijning der Nederlanderen alhier aan te treffen als
heeft plaats gehad, wegens de verknogtheid van de ingezetenen
alhier aan de Engelschen, hetgeen door ons beschouwd wordt
aan drie oorzaken te moeten worden toegeschreven, als:

Eerstelijk, dat zij gedurende het Engelsche bestuur van onder-
scheidene artikelen van behoeften, inzonderheid lijwaten, voldoende
en tegens modike prijzen zijn voorzien geworden;

Ten tweede, dat de vertering der Engelsche geemploijeerden groot
geweest is en alle huisselijke benodigdheden door hen, gemerkt
derzelver aanzienlijke tractementen, tegens zeer hoge prijzen zijn
ingekogt en betaald geworden;

Ten derde, en dat wel het voornaamste van alles is en het
meest bij den Ambonees afdoet, omdat door de Engelschen het
kerk- en schoolwezen niet alleen weder is gebragt op den voet,
zooals zulks vóór de gedeeltelijke introductie van het organisatie-
plan van Zijne Excellentie Daendels in 1810 onder het voormalig
Hollandsch bestuur geweest is, maar zehs nog aanmerkelijke
verbeteringen ten koste van het Gouvernement daar aan hebben
gedaan en bij hen 2 de bedugting plaats heeft, dat veelligt dit
weder bij ons Gouvernement vermindert en verandert worden zal.

Van de staat van de fortificatien en publieke gebouwen kunnen
wij Uwe Excellentien voor het tegenwoordige geen volledig verslag
inzenden, alzo zijnde het rapport deswegens nog niet bij ons
ingekomen, doch voor zooveel onze eigene onderzoekingen aangaat,
is alles door ons over het algemeen zeer vervallen bevonden.
Het Residentie-huis in het kasteel Victoria, en de tuin te Batoe
gadja zijn alleen in een bewoonbare staat; de voornaamste.militaire
casernen zijn afgebroken en eenige der magazijnen en officiers-
woningen daarentegen doorgeslagen en voor casernen ingerigt of
g'emploijeert geworden. Het Hospitaal moet een capitale reparatie
ondergaan, en de daarbij behorende woningen voor de officieren
van gezondheid, hospitaal- en magazijnmeester zijn ten eene maal
onbruikbaar, terwijl geen magazijngebouw aanhanden is, zoodat
alles eene finale opbouw en vernieuwing vordert; dan, daar aan

' Op het belang dezer mededeeling werd reeds de aandacht gevestigd:
zie bl. 452.

* d.w.z. bij de Inlanders.
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alle bouwmaterialen gebrek is en het arbeidsloon buitengemeen
hoog en dan nog maar beunhazen van ambagtslieden te bekomen
zijn, zoo zijn wij met den Majoor en eersten aanwezenden Ingenieur
in de Molukkes Beetjes overeengekomen provisioneel eenlijk dat
gene te doen repareren en herstellen, dat spoed vereischt en
gevolglijk geen uitstel lijden kan.

Lijwaten, medicijnen, marine- en militaire goederen zijn alhier
nog in aanzienlijke kwantiteit aanhanden. Wij hebben getracht
slegts de beide eerste articulen in het geheel en van de overige
datgene, welke men berekende voor de huishouding alhier hoogst
benodigd te hebben, door overnaam magtig te worden; dan
hierover, na deswegens gedane aanbieding met den Brilschen
resident in onderhandeling tredende, declareerde dezelve, Wij ons
moesten verklaren, alles of niets over te nemen, wijl hij niet
konde besluiten, of voor zijn Gouvernement verantwoorden, om
aan ons eenlijk de meest gewilste en voordeeligste goederen af
te staan en het overige genoodzaakt te zijn naar Bengalen terug
te nemen.

Dit heeft ons dus verpligt over te gaan om alles van de
goederen in de Civiele Militaire en Marinemagazijnen bestaand
restant van het Brilsch Gouvernement, over te nemen tegens de
prijzen, welke daarvoor door wcderzijdsche gecommitteerden zouden
worden bepaald, met verhoging nochtans van zodanige procentos
als in evenredigheid van dien en het zuiver kostende van een en
ander, volgens de Engelsche boeken, tusschen den Britschen
resident en ons met billijkheid zoude worden bepaald, alles be-
taalbaar in Europa op zodanige tijd en wijze als tusschen de beide
Gouvernementen aldaar nader zal worden bepaald.

Met den overnaam van alle deze goederen is men dientengevolge
thans druk b-.zig en daar wij verhopen die vóór het vertrek van de
Nassau geheel zal zijn volbragt, zullen wij Uwe Excellentien alsdan
daarmede de generale zamentrekking van hetzelve toekomen laten.

Onder de overgenomen goederen van het Britsch Gouvernement
alhier bevinden zich ook de thuin Batoe gadja, welken de Britsche
resident bewoont en een stuk land een groot half uur gaans van
het Hoofdcasteel nabij de negorie Waynitoe, hetwelk voor een
veekraal van het Britsch Gouvernement gedient heeft; deze ge-
bouwen zijn eigendommen van het Britsch Gouvernement en staan
ook als zoodanig bij derzelver boeken bekend.

Bij de aanbieding daarvan hebben wij den Britschen resident
doen observeren, dat wij van gevoelen waren deze beide perceelen
lands, als Gouvernements eigendommen zijnde, begrepen moesten
worden in de termen te vallen van het 3" arlicul van het op den
13" Augustus 1814 tusschen Zijne Majesteit den Koning van
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Groot Britanje en den Souvereinen vorst der Nederlanden gesloten
tractaat, en diensvolgens voor gene overnaam tegens geldswaarde
vatbaar te zijn.

Dan Zijn Edele beweerde in tegendeel dat onder dit articul
niets anders moest of kon begrepen worden dan eenlijk de fortifi-
catie-werken en ofschoon zulks ook in den volsten zin overeen-
stemmend is met de door Uwe Excellentien aan ons mede
gegevene warrant, zoo hebben wij nochtans vermeend hier op te
mogen blijven staan, te meer wanneer deze stelling doorging en
aangenomen wordt, alsdan ook de in de Fortresse zich bevindende
civiele gebouwen zo wel als de daar buiten gelegen, en gevolgelijk,
ook alhier het hospitaal en marine-magazijnen ingelijks volgens
taxatie overgenomen en betaald zouden dienen te worden, te
meer daar ook dit stuk voor zoo veel ons bekend ter hoofdplaats
Batavia zelve voor het eiland Java niet is beslist geworden.

En wij hebben het dan ook in onze onderhandeling deswegens
zoo verre gebragt, dat de tuin Batoe gadja genaamd en het stuk
land eenlijk zoude worden gewaardeerd als: de tuin tegens vijf
duizend vijf honderd Spaansche matten en het stuk land voor
twaalf honderd Rijxdaalders Hollands a 48 zware stuivers ieder
Indisch geld; dat de decisie over het al of niet valueren van deze
bedragen aan Uwe Excellentien en het Gouvernement in Bengalen
gedefereerd zal worden gelaten.

Aan vaartuigen is alhier buiten twee laadschouwen geen enkelde
ter overnaam aanhanden, zoodat wij ons niet wijnig in verlegen-
heid bevinden tot het doen van expeditiën, inzonderheid ter
afhaal van rijst van Manado en hoornvee en andere ververschingsn
van groot en klein Timor, waartoe wij alsnu particulieren inhuren
moeten, hetgeen het Gouvernement zeer hoog te slaan komt, en
waarom wij ons dan ook verpligt vinden Uwe Excellentien' te
moeten voorstellen twee a drie goede en snel bezeilde lastvaar-
tuigen, welke honderd a 150 coyans ieder laden kan, herwaards
te zenden.

De ex-Sultan van Djocjocarta, deszelfs beide zonen en gevolg
zijn alhier gezond en wel aangekomen; de deplorabele staat van
Gouvernements gebouwen in het kasteel hebben ons, vermits
aldaar geen een geschikt locaal voorhanden was, vooreerst doen
verpligt zijn denzelven buiten te doen logeren in een nabijgelegen
huis en tuin, alwaar hij door een militaire wagt bewaakt wordt.

Dezelve heeft ons bij een brief, welke wij de eer hebben Uwe
Excellentien l.ezijde deze in originali aan te bieden, onder aan-
haling van eenige omstandigheden, die tot zijne detroneeiïng
aanleiding hebben gegeven, verzoek gedaan, dat in cas van over-
lijden zijn lijk naar Java mag worden teruggebragt om in het graf
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zijner voorouderen te worden bijgezet. En voorts zijne beide
zoonen en hunne belangen in de bescherming van het Gouver-
nement aanbevolen, op welk een en ander wij gunstige dispositie
ten hunne opsigten zijn verzoekende tot voor zo veel namentlijk
zulks met Gouvernementsbelangen bevonden worden zal over een
te kunnen komen.

Van de Engelschen hebben wij als staatsgevangene ook over-
genomen den Ternataansche prins Ibrahim en familie, welke zich
eenige jaren te Ceram en Goraru heeft opgehouden, en aldaar de
volkeren niet alleen tot onrustige bewegingen heeft aangezet,
maar zich ook met zeeroov heeft bezig gehouden, zoo ook den
Tidoreeschen P r i n s . . . . ' en den Radja van Gelolo, welke zich
insgelijks onrustig zouden gedragen hebben.

En daar, ofschoon dit aan ons is opgegeven, wij nochtans niet
genoeg van alle omstandigheden geïnformeerd zijn, om Uwe
Excellentien daarvan een volledig verslag te kunnen doen en op
te geven of het noodzakelijk is, dezelve verder als zodanig worden
geconsidereerd en behandeld, doch hebben deswegens eene opgave
en consideratie van den provisioneelen resident van Ternaten
verzocht en zoodra dit bij ons zal zijn ingekomen, zullen wij
Uwe Excellentien dienaangaande nadere berigten suppediteren.

Naar den gewezen Rijksbestuurder van Bony's vorst hebben wij
ook het nodig onderzoek laten doen en volgens ingekomene
berigten van Banda, bevindt zich dezelve met zijn zoon aldaar,
doch onder de overige bannelingen en slaven in het slavenkwaitier;
volgens opgave van den Bandaschen resident is dezelve een eer-
waardig man en heeft zich ook, zoo wel als deszelfs zoon, gedurende
hun verblijf aldaar zeer vreedzaam en honnête gedragen. Wij
hebben op dit berigt den voormelden Resident aangeschreven hem
onverwijld een ander en beter logies te geven, en zoo veel mogelijk
door een goed onthaal te attacheren en aan de belangen van het
Nederlandsch Gouvernement verbonden te doen zijn, terwijl wij
denzelven met het schip de Admiraal Evertsen dagelijks hier ver-
wagten en vervolgens onverwijld met de Nassau ter dispositie
Uwer Excellentien naar Sourabaja overzenden zullen *.

* In het naar Nederland gezonden on door mij geraadpleegde afschrift
oningevuld gelaten.

' Bij de overneming van Makasser door don lieer Ckassó — zie hiervóór
bl. 410 — had de vorst van Boni zijn terughouding verklaard o. a. door de
mededeeling, dat de Engelschen den rijksbestierder hadden verbannen en
dat wanneer deze niet werd teruggezonden, hij tot geen tegemoetkoming
zou te bewegen zijn. Vandaar, dat C. C. G. G. aan de Moluksche commissie
hadden opgedragen deze zaak nader in overweging te nemen, aangezien de
Rijksbestierder naar do Molukken was gerelogeerd. Verg. het rapport van
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Van de transportschepen naar herwaarts bestemd, zijn alhier
de een na den andere komen opdagen:

het Engelsche ingehuurde schip de Zwaluw ' ;
de Hollandsche ingehuurde brik Anna;
het Arabisch schip de Selambollo * ;
het Arabisch schip de Hydroes;
de Hollandsche brik Johanna Frederika;
de d° d° Maria Louisa;
terwijl voor zoo veel aan ons bekend is van Gouvernementwege

afgehuurde schepen, alhier nog niet zijn komen opdagen:
het Engelsch ingehuurd schip de Willoughby;
de brik Sourabaija, en
het Arabische schip de Mohabar '
nevens nog eenige herwaards bestemde particuliere vaartuigen,

waaronder ons bekend is een met rijst beladen vaartuig van den
regent van Bangil en een paduakan van den architekt Beekhuizen,
van welke beide eerst en laatst gem. nog niet het minst bij ons
vernomen is; doch daarentegen hebben wij van Banda naricht
erlangd, dat het Arabisch schip de Mohabar door tegenwind en
zeeschade genoodzaakt is geweest op den eersten dezer aldaar
binnen te lopen, doch dat het zelve den u daaraan volgende
weder herwaards verzeild was, en — daar de staat en gesteldheid
van het zelve en bijzonder van tuig en zijlen zeer deplorabel is
en ook bovendien niet ver van Amboina door een zware storm
is belopen geworden, welke bij afwisseling verzeld van buiten-
gemeen hoog gaande zeen, bijna twee etmalen gewoed heeft en
waarin ook de brik Anna, gevoerd door Cap". Boll, insgelijks op
deszelfs rijze van Banda herwaards geweest is — doet dit ons,
daar hetzelve tot heden nog niet is komen opdagen, de bedugting
voeden of dien bodem niet een of ander ongeluk is overkomen
of op de kust van Ceram of Goram is vervallen, dan wel welligt
door gebrek aan tuig en zeilen niet genoodzaakt is geworden >
voor wind en stroom weder naar Java af te drijven.

Het niet opdagen van alle deze bodems heeft inmiddels ver-
legenheid aan vele articulen te wege gebragt, vooral aan zout,
koffij en zuiker; van de laatste is niets alhier aangebragt en van
de twee eerste articulen is ook maar een zeer geringe hoeveelheid
en van het laatste volstrekt niets bij particulieren aanhanden,

C. C. G. G. aan Koloniën d.d. 23 December 1817 bij Fa» J5«>e»<er, bt. 219.
Overigens behoort deze aangelegenheid niet tot het gebied van onderwerpelijke
verhandeling.

' Over de .ZwaZKw, zie bl. 375.
* Over de Snüam&ote, zie bl. 375.
' Over de Jl/a/jaftar., zie bl. 375.
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terwijl voor het nog bekomen zijnde zout en koffij, hetwelk in
eene geringe hoeveelheid van Macasser alhier is aangevoerd, enorm
hoge prijzen moeten worden betaald en wel voor het eerste articul
twee en vijftig Spaansche matten de dertig piculs en van het laatste
15 Spaansche matten de picul; terwijl ten aanzien van de rijst
ook een grote verlegenheid zoude plaats vinden, ware het niet
wij van het Britsche Gouvernement nog eenige koyangs rijst, op
Manado restant leggende, hadden kunnen overnemen en ook op
den inzaam voor dit jaar gedeeltelijk gerekend worden kan.

De ter bekruissing van de Molukkes bestemde corvet de Iris is
op gisteren ook behouden alhier aangekomen, na reeds den
21° dezer in de Baij te zijn geweest, doch door wind en stroom
genoodzaakt is geworden zich weder buiten dezelve te begeven.
Zwaar weer en hoge zeen hebben dit kieltje de regelingen van het
galjoen doen verliezen en overigens andere schadens veroorzaakt,
welke de tweede teekenaar zoo spoedig mogelijk zal tragten te
doen herstellen, alzo het hout daartoe benodigt eerst opgezogt
en aangekapt worden moet.

Dan daarentegen hebben wij nog niets van de koloniale brik
de Javaan, welke volgens informatie bereids veertien dagen vóór
de corvet de Iris gezeild zoude zijn, vernomen; maken ons dus
over hetzelve mede zeer inquiet, daar zware stormwinden langs
de kusten van Celebes en in dezen archipel in de jongste ver-
loopen maand Maart en ook in deze gewoed hebben '.

Omtrent de staat van zaken over het algemeen zijn wij voor als
noch buiten staat Uwe Excellentien eenige naamwaardige berigten
te kunnen mededelen als eenlijk dat de armoede over het generaal
zeer groot is en de duurte van levensmiddelen en andere be-
nodigdheden niet minder, zoodat zulks nog verre surpasseert de
berigten welke deswegens vóór ons vertrek op Java waren ingelopen.

Dit heeft dan ook aanleiding gegeven, dat de militaire officieren
ons bij een adres de onmogelijkheid hebben betoogd van hun
tractement op eene honnete wijze, overeenkomstig derzelver rang
te konnen bestaan, met verzoek dat aan hen eene vermeerdering
van tractement dan wel gratificatie mogt worden toegestaan; dan
daar Wij ons noch tot hét een noch tot het ander bevoegd
oordeelden en bekend waren, dat dit mede reeds een onderwerp van
Uwer Excellentien deliberatien uitmaakte, zoo hebben wij vermeend
zulks te moeten wijzen van de hand, doch naardien Wij in
gemoede overtuigd zijn het verzoek der officieren billijk is, daar zij
alhier met geene mogelijkheid van hun tractement bestaan kunnen,

' De brik der Koloniale Marine Z>e Javaan, gezagvoerder 1» luitenant
T. KNOSSIS, verging: zie het relaas in de Bataviasche Courant van 21 Juni 1817.
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zoo maken wij dan ook geene zwarigheid deze hunne instantie
onder het oog van Uwe Excellentiën te brengen.

Ook heeft ons de Luitenant-Kolonel en Provisioneel Commandant
der Molukkes Kraijenhoff verzoek gedaan om op fundament van
het geaccordeerde aan de kommandanten der i°, 2° en 3" Militaire
afdeling eene maandelijksche toelage voor tafel- en bureaugeld te
mogen erlangen van twee honderd ropijen.

En daar hiertoe een voorbeeld voorhanden is en Wij werkelijk
erkennen moeten dezen Hoofdofficier hier, opgemerkt de duure
levenswijze, een niet minder recht van aanspraak als de comman-
derende Hoofdofficieren der Militaire afdeelingen op Java maken
kan, hebben Wij ook geene zwarigheid gemaakt deze instantie,
op approbatie Uwer Excellentiën te accorderen onder reserve
nochtans, dat ingeval zulks niet mogt worden toegestaan, hij Luitenant-
Kolonel Kraijenhoff zich alsdan verbindt het bereids genotene
weder op zodanige voet en wijze als door Uwe Excellentiën zal
worden bepaald, aan het Gouvernement te zullen restitueren.

Het papieren geld hebben wij alom in de Molukkes in circulatie
gebragt en ter verwisseling daarvan drie wisselbanken geïntroduceerd ,
als een te Banda en een te Ternaten ', doch als een gevolg van
de deswegens aan ons gelatene vrijheid de verwisseling daarvan
provisioneel bepaald van 5 tot 50 gulden met vrijheidlating
nochtans aan den Gouverneur van Amboina en de residenten
van Banda en Ternaten, om naar gelang van omstandigheden en
de staat hunner zilverkas ook verwisseling van die van een gulden
te mogen doen, zijnde deze maatregel noodzakelijk geweest,
eensdeels omdat de transactien over het algemeen in de Molukkes
in verre na zoo groot niet zijn als op Java, en ten anderen,
omdat de zilverkas niet toelaat voor als nog de verwisseling van
de kleinste dimensie, welke het meerder gedeelte van het alhier
aangebragte bedrag in papieren geld uitmaakt, en ook het meest
voor de uitbetaling van den militair geschikt is, en gebezigd wordt
in zijn geheel te kunnen doen gevolg nemen, ten ware bij eene
meerdere aanbreng van kontanten met de nog verwagt wordende
schepen.

Inmiddels kunnen wij echter het genoegen hebben voor zoo
veel Amboina betreft, ter kennisse Uwer Excellentiën te brengen,
dat de acceptatie en circulatie van het papieren geld, geen de
minste objectie vind en dat wanneer eenmaal de publieke ver-
koop van lijwaten en ook die van rijst, evenals onder het Engelsch
bestuur heeft plaats gehad, zal zijn geïntroduceerd, welk eerst

' Ea te Amboina? Buijskes verwijt in zijn Buitenzorgsch verslag het gemis
aan venvisselingskantoren als eeu der oorzaken van ontevredenheid.
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met het begin der aanstaande maand zal kunnen plaats vinden,
als wanneer men rekent de overnaam van alles te zullen zijn
volbragt, dat dan het klijne papier weder van zelve zonder ver-
wisseling naar Gouvernements kas terug vloeijen zal.

Na tot dus verre alles wat Wij vermeenen eene voorloopige
kennisgave vereischt, afgehandeld te hebben, vinden Wij ons nog
in de onaangename verpligting gebragt Uwe Excellentien te moeten
informeren, dat buiten de orcaan, welke in April van het gepas-
seerde jaar alhier gewoed heeft, en veele schade aan het specerij-
gewas heeft toegebragt, Banda nog aanmerkelijk veel geleeden
heeft van de aanhoudende en onvoorbeeldeloze zware aardbevingen,
die dat eiland bij afwisseling in het laatst van het gepasseerde
jaar gedurende den tijd van drie maanden geschokt heeft, waar
door niet alleen het Fort Nassau, maar ook het residentiehuis
nevens alle publieke gebouwen alsmede ook die van particulieren,
zoo op Banda zelve als in de perken, het eene meer en het
andere minder, aanmerkelijke schade geleden hebben, terwijl het
Fort Nassau in het bijzonder bijna tot een puinhoop veranderd
is, in voege Uwe Excellentien uit nevensgaand extract journaal
en brief van den Bandaschen resident blijken zal.

En daar de gemelde Resident ons tevens te kennen heeft ge-
geven, dat wilde men verdere onheilen voorkomen, daar bij de
minste schok-aardbeving, de zoo zeer gedevaliseerde gebouwen,
ten eenemaal in een puinhoop verkeren zal, zoodat eene nodige
voorziening omtrend een en ander vereischt wierd, hebben wij
den Majoor en eersten aanwezigen Ingenieur in de Molukkes
Beetjes verzocht en gecommitteerd zich onverweild derwaards te
begeven, ten einde met onderling overleg van den resident aldaar
provisioneel en naar mate de aanhanden zijnde middelen zullen
komen te gedogen, zodanige noodwendige reparatien en voorlopige
voorzieningen te doen en daar te stellen als vermenen zal nodig
te wezen en met Gouvernements belangens over een te komen en
tot dat einde toevlugt te nemen tot het wijnig bruikbaar jatty
hout ' , hetwelk op het eiland Rosegain gevonden word; dan daar
dit in verre niet toerijkend zijn zal om slechts klijne reparatien te
doen en voorzieningen door het stutten van een en ander daar
te stellen, zoo vinden wij ons verpligt Uwe Excellentien te moeten
voordragen, zo spoedig doenlijk ten voorschreven einde, als mede
tot de reparatien alhier houtwerken, ijzer, spijkers, pannen en
geschikte ambagtslieden herwaards af te zenden, ten einde het
vervallene te herstellen en verdere schade te verhoeden, hopende

i Weinig bruikbaar? Het staat er zoo; er zal wol iets anders bedoeld zijn,
b.v. weinige. Misschien is het een oopiïstenfout.
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wij in staat zullen zijn Uwe Excellentien een meer nauwkeurig
rapport van den staat en gesteldheid van het zelve als van de
ware benodigdheid der materialen van een en ander met de Nassau
te zullen kunnen aanbieden.

Ten aanzien van het weleer en tot bij de overgang der kolonie
aan de Engelschen alhier gerouleerd hebbende zoogenaamde Ambons
papieren geld, en hetgeen ons bij instructie als een punt van
onderzoek is opgedragen, hebben Wij de eer Uwe Excellentien
te berigten, als dat volgens erlangde informatien, ter inwisseling
van het zelve onderscheiden publieke vendutien en verkopingen
van Gouvernements lijwaten hebben plaats gehad; dat dit geld
vervolgens in de geldkas is gedeponeerd geworden en voorts na
eenig tijdverloop is bevonden geheel van de witte mieren te zijn
verslonden en alzo op deze wijze het zoogenaamde Ambons
papieren geld op een gering gedeelte na, hetwelk naar Bengalen
door particulieren zoude zijn vervoerd, vernietigd is geworden.

Dan daarentegen is het Japansche kopergeld hier nog, en wel
over de geheele Molukkes, in circulatie volgens de volle waarde
gelijkstandig met zilvergeld, en waarvoor wij het dan ook even
als de duiten verklaard hebben acceptabel in Gouvernements kas
te zijn en in circulatie als zodanig te continueeren.

Vele Engelsche Zuidzee-visschers bevinden zich in dezen Archipel;
een is alhier den zelfden dag van de overgave binnen gevallen
en na zich van eenige verversching te nebben voorzien op den
vierden dag na zijn aankomst weder van hier verzeild. Zedert zijn
nog twee andere even binnen de baij geweest, doch op het zien
der Hollandsche vlag weder over staag gegaan ; onder het Engelsch
bestuur waren dezelve verpligt vóór het uitzeilen uit Engeland zich
te verbinden van geen handel in specerijen te doen; dan deze
verbinding zal alsnu in den aanstaande zeker geen plaats meer
vinden, gemerkt de Molukkes niet in Engelsche, maar in handen
der Nederlanders is. Het zal derhalve noodzakelijk zijn, dat in
het stelsel eener uitsluitende handel deswegens eenige bepalingen
worden gemaakt, en bijzonder de al of niet admissie en de
plaatsen waar zulk in het eerste geval zal mogen geschieden, als
mede welke maatregelen tegens dezelve ter voorkoming van smok-
kelarijen genomen mogen worden, ten einde alle verkeerde inter-
pretatie deswegens voor te komen en uit den weg te ruimen.

Buiten de hiervoren genoemde van den Britschen resident voor
het Nederlandsch Gouvernement overgenomen specerijen heeft
het ons nog mogen gelukken van den gevolmagtigde der prijs-
agenten alhier uit de restant prijsgoederen van 1810 over te
nemen een kwantitijt van 26137 ponden kruitnagelen tegens
15 stuivers het pond, welke dezelve van intentie was door gebrek
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aan scheepsruimte ter vervoer, op publieke vendutie te verkopen,
doch door ons vermeent is niet te mogen worden toegestaan;
dezelve zijn eenigermate inferieur aan de andere door het lang
liggen, doch anders nog van een zeer goede kwantiteit en geschikt
om gestort met de noten verzonden te worden, waartoe wij dezelve
dan ook naar Banda hebben afgescheept.

Eindelijk vereren Wij ons nog Uwe Excellentien te informeren
als dat Wij op den 8= dezer, na voorafgaande uitschrijving,
hebben gehouden in de stad en alle dorpenkerken te Amboina
algemeen dank- en bedendag over de gelukkige gebeurtenissen in
Europa en de wederovernaam der Molukkes eilanden onder het
gezag van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden.

Wijl geen aanbreng van zout van Java plaats gehad heeft,
hebben Wij ons in de verpligting gebragt gezien twee partijen
?out van Macassar aangebragt te moeten inkopen tegens 52 Sp. M"-
de koyang van 30 Piculs en voorts ook nog een vaartuig naar
Timor te doen expedieren of wel met den eigenaar daarvan te
contracteeren om tegens 40 Sp. M". de koyang van 30 Piculs
15 a 20 koyangs zout ten dienste van het Gouvernement herwaards
aan te voeren, terwijl het daarentegen den Resident van Banda
heeft mogen gelukken mede eenige koyangs aldaar tegens eene
verminderde prijs van 30 Sp. M". te kunnen magtig worden.

Ook hebben wij, uit hoofde van het gebrek aan hoornvee in
de verpligting geweest met den alhier domicilierenden Arabier
Said Oemar Termont ' te contracteren om met zijn brik de
Patholgaer naar Groot Timor te varen en aldaar voor rekening
van het Gouvernement eenige karbouwen in te kopen en herwaarts
over te brengen onder beding dat hem voor ieder levende karbouw
welke hij aan het Gouvernement alhier zal uitleveren, betaald
worden zal 30 Sp. M". zilvergeld, terwijl hem tot deze entreprise een
voorschot uit Gouvernements kas gedaan is tot 400 Sp. M". zilver geld.

Almede zijn Wij tot het doen der nodige verstrekking aan de
militairen verpligt geweest eenige koffij te moeten inkoopen tegens
15 Sp. M". de Picul, van welk een en ander Wij ons dus nog
vervrijen Uwe Excellentien bij deze de vereischte kennisse te geven.

De Commissarissen tot den ovemaam der Moluksche eilanden
N. Engelhard.
J. A. van Middelkoop. *

' Natuurlijk verkeerd door don copiïst overgenomen.
' Bij missive d.d. 3 Juli 1817 N° 66 hebben C. C. G. G. het duplicaat van

dit schrijven aan Koloniën gezonden, zoodat het ligt in den bundel brieven
aan C. C. G. G. van 1817. Zij hadden de missive ontvangen „weinige dagen"
na den 16" Mei. Op dien 16" was door Elout een particuliere brief van
Engelhard ontvangen, houdende het eerste bericht ten aanzien van de
overgave op 25 Maart.
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De oiicenigheden tusschen de commissarissen Engelhard
en Yan Middelkoop.

De wanverhouding sinds 20 Maart. — Engclhard's medcdeelingen er
over. — De eerste uitbarsting met liet vertrek van Martheze naar
Menado in April. — De uitbarsting van 3-4 Juni. — En van 8 Juni. —
Rapport er over d.d. 12 Juni van Engelhard- aan C. C. G. G. — En
Engclhard's brief d.d. 12 Juni er over aan zwager Van Basel. — Onge-
dagteekende stukken van Engelhard. — Buijskes' beonrdeeling van de
houding der Commissarissen. — Engelhard voorbijgegaan als raad van
Indië. — Zijn pensionneering.

Toen den 24" Maart de ratificatie van het contract tot over-
neming van het bestuur op den 25" had plaats gevonden, namen
Commissarissen liet besluit, «om", gelijk Eugelhard naar Batavia
berichtte, //vooreerst de administratie te laten continueren, op dezelve
voet als bij het aftredend Britsche bestuur. En ingevalle de nood-
zakelijkheid voor 't belang van Zijner Majesteits dienst mogte vor-
deren, niet dan met concurrentie van den Oiidergeteekeiule eenige ver-
andering daarimie te brengen". Deze afspraak kan getuigen voor het
streven naar samenwerking tusschen beide autoriteiten; er had dan
ook tot dusver niet anders dan harmonie geheerscht, heet het bij
Engelhard, die zich alleen in de mij ter beschikking staande stukken
deed hooren; het laat zich anders denken, dat zich te voren ook wel
eens een strubbeling zal hebben voorgedaan. Hoe ook, uauw is Van
Middelkoop als gouverneur opgetreden, of er uit zich een neiging
bij hem tot het zelfstandig nemen vau organisatie-maatregelen, het-
geen verzet bij deu mede-commissaris uitlokt, als in strijd met de
stellige voorschriften van beider instructie.

De raauier, waarop daardoor Van Middelkoop zich geprikkeld
toont, zou ongeloofelijk schijueu, ware het niet zwart op wit be-
schreven; ongelukkig verdient ook het optreden van den eersten
commissaris daar tegen geen naam. Tot Engelhard's feilen behoort
tevens, dat hij veel te laat, eerst toch d.d. 12 Juni 1817 de pen
heeft opgevat om aan de Commissie-Generaal over //het misselijk
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gedrag", zooals hij zich uitdrukt, van zijn ambtgenoot te klagen;
een terughouding, die hem dan ook kwalijk is genomen. De groteske
bijzonderheden van Van Middelkoop's gedrag leert men bovendieu niet
kennen uit het officieele stuk, doch uit een brief denzelfden dag
aan een te Batavia woonachtigen '/broeder" geschreven, opdat deze
C. C. G. G. nader zou kunnen inlichten. Na de eerste kennismaking
er mede, had ik een geopend oog, zoowel voor het lachwekkende
van de gansche geschiedenis, als voor de flauwhartige houding van
Engelhard. Weken daarna ontmoette ik Buijskes' Buitenzorgsch rap-
port, waarin hij gewaagt van de//onbetamelijke, ja zelfs belachelijke
scènes", die zich hebben voorgedaan en van het gemis aan «fermi-
tei t ' door Engelhard aan den dag gelegd, alzoo wedergevende deu
indruk, dien ik, en vermoedelijk ieder lezer, van de kennisneming
der feiten zal ontvangen. Ik behoor mij echter niet te bepalen tot
het eenvoudig verwijzeu naar de bijgevoegde stukkeu, inzonderheid
naar Engelhard's schrijven aan zijn //broeder"; want het lijvige stuk
is zóó aartsvervdend opgezet, dat meu onwillekeurig nalaat het ten
einde toe door te worstelen.

Bij het hier volgende overzicht, houde men in gedachte, dat de
families Engelhard en Van Middelkoop logeerden bij den heer
Moorrees, waar de heeren ook kantoor hielden, zoolang Martiu nog
niet was heengegaan ' .

Gelijk bereids medegedeeld, duldde Van Middelkoop, als gouver-
neur opgetreden, niet meer de medewerking van den eersten com-
missaris, zoodat, schrijft ook Buijskes, '/de heer Van Middelkoop
geen de minste superioriteit vau gezag in deu Eersten Commissaris,
ja zelfs geen mededinging heeft kunuen dulden". Engelhard maakte
hierover bij ziju mede-commissaris aanmerking; o. a. waren buiten
hem om verhoogd de prijzen van de zegels, van de passen, vau de
trouwbrieven. Het was echter bepaaldelijk eeu verordening over de
uitgifte van het papierengeld, die tot een uitbarsting leidde.
Buijskes heeft later aan C. C. G. G. gerapporteerd, dat deze uitgifte
'/zonder vooraf het kantoor voor de verwisseling georganiseerd en
open gesteld te hebben", een dadelijke aanleiding tot ongenoegen
onder de ingezetenen is geweest-'; een feit is het, dat de rebellen
zelven onder hun grieven noemden deze uitgifte. Voor Engelhard
zou het alzoo 'n 4<WM<? »2«r<2«<? geweest zijn, indien over dit punt het
geschil met Van Middelkoop had geloopeu ; maar het gold hier slechts

i Verg. bl. 428.
s Verg. bl. 402 eu bl. 519, noot 1.
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eeu vormquaestie. Zijn standpunt brengt dan ook mede om in het
Bataviaasch verslag over de oorzaken der onlusten te verklaren : van
niet te gelooven, dat daarin een bron van ontevredenheid gelegen
zou geweest zijn. De Gouverneur wilde namelijk de verordeningen
betrekkelijk het papierengeld, zooals C. C. G. G. die hadden vastge-
steld, afkondigen zonder meer, terwijl Engelhard oordeelde, dat eraan
moest voorafgaan een inleiding van de Moluksche commissie. Toen
secretaris Von Baumhauer de stukken ter afkondiging bij Engelhard
kwam halen, gaf de Commissaris ze nochtans af, zich enkel bepalende
tot het maken van een opmerking er over. De Secretaris heeft in
de manier, waarop dit geschiedde, geen reden gezien, de opmerking
bij den Gouverneur over te brengen , te minder daar Van Middelkoop
//in geen best humeur" was en de Secretaris //geen aanleiding
wilde geven tot meerdere verbittering", schrijft Engelhard. Daar
dit heeft plaats gevonden kort na de aanvaarding van het gezag,
is het anders niet duidelijk, hoe hier reeds kan gesprokeu worden
van raeerrfere verbittering, indien althans het beweren juist is, dat
de verhoudingen tot den 25" Maart normaal zijn geweest. Hoe ook,
aau den avond van den dag, dat de afkondiging plaats voud , onderhield
Engelhard er zijn mede-commissaris over. De humeuren waren hierdoor
gaande gemaakt, toeu de tot resident van Menado benoemde Martheze,
die op zijn vertrek stond, de heeren kwam storen met de vraag,
of hij geen contanten kon mede krijgen ' . De Gouverneur, die de
kas hield, zweeg, hetgeen Engelhard aan Van Middelkoop deed
zeggen: het vanzelf sprak, dat de Resident voor zijn gewest specie
moest medenemen. Martheze hiermede voldaan, verliet Commissa-
rissen, waarop Engelhard het onderhoud over het papiereugeld
wilde voortzetten; maar Vau Middelkoop stoof op en voer tegen
Engelhard uit over — ja , wat, dat blijkt niet — wel dat het geschiedde
«ten aauhooren van het gezelschap en twee schildwachten, die voor
de deur op en needer liepen". Met het gezelschap wordt bedoeld
de familie Moorrees, die intusschen zat te wachten wegens den
gereed staaudeu avondmaaltijd !

Engelhard ging naar ziju kamer om verder schandaal te ver-
mijden; hij was voornemens er later Van Middelkoop over te
onderhouden. DaYir, in Eugelhard's kamer, vervoegde zich de
Secretaris met de door de Commissie te teekeuen stukken voor resident
Martheze; Engelhard stelde zijn hand er onder, waarop Vou

' Verg. bl. 003.
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Baumhauer toog naar Van Middelkoop, die ook naar zijn kamer
was gegaan; de Gouverneur weigerde echter de onderteekening,
waarvan de Secretaris mededeeling ging doen aan Engelhard. Deze
zocht toen Van Middelkoop op, //die zich intusschen uitgekleed had".
En nu krijgt men een zeker nooit vertoond tooneel; met Eugelhard's
gebrekkigen verhaaltrant ziju de werkelijke oorzaken der tootieelen
niet geheel duidelijk, maar wat wij overigens lezen, is opmerkelijk.
Eugelhard wilde natuurlijk van zijn mede-commissaris weten, waarom
de mede-onderteekeniiig geweigerd werd, doch wij lezen dan alleen,
dat hij Van Middelkoop in woede aantrof en hem toevoegde, //dat
hij verdoemde om de papieren te tekenen" en «?7<̂ 7rfé;, dat Eugelhard
«het gezag van hem koude overnemen". Pogingen om hem tot
bedaren te brengen, deden slechts 's mans woede verhoogen, hem
herhalen de stukken niet te willen teekenen, ja verklaren, //dat hij
ziju gezag nederlegde", dat hij zich beschouwde als Eugelhard's
//arrestant"!! De eerste commissaris vond geen termen om den man
bij zijn woord te houden, ofschoon «hij was gelijk aau een dol
mensch", krabbelt Engelhard. Eindelijk bedaarde de storm en werden
de stukken mede-onderteekend, zoodat Martheze kon vertrekken.
Engelhard ging daarop de kamer uit om aan den maaltijd deel te
nemen, waar vermoedelijk ook mevrouw Van Middelkoop zat te
wachten. Bij het verlaten van de kamer, leuterde echter Eugelhard
ziju mede-commissaris nog te gemoet om mevrouw Van Middelkoop
daar te laten komen, maar Vau Middelkoop snauwde terug: //Deeze
behoeft hier niet te komen, zij kan maar weg blijven, zij is oorzaak
van mijn ougeluk en meer soortgelijke douceurs"!! Het geheele
spektakel was als het ware in het publiek vertoond, «daar de Heer
V. M. al het gesprokene als het waare had uitgegild".

Na den maaltijd begaf een ieder zich te bed en alzoo mevrouw
Van Middelkoop naar de kamer vau haar man; Engelhard had zich
echter nauwelijks uitgekleed of hij hoorde uit Van Middelkoop's
kamer, dat «het spectakel met ziju vrouw begon". Naast die kamer
logeerde de dochter van den Gouverneur; de ruzie deed haar naar
Engelhard's kamer ijlen met verzoek tusscheu beiden te treden. De
eerste commissaris, «te veel g'endigneert over de Heer V. M. wegens
zijne infame conduite" en bovendien reeds uitgekleed, gevoelde
gansch geen lust om er zich mede te bemoeien, maar goede mevrouw
Engelhard had kassian en ging dus de twistenden opzoeken. Het
bleek haar, dat Van Middelkoop. . . . zich van kant wilde maken!
En teneinde dit te //bevorderen", had hij het afdoende middel te
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baat genomen — om arsenik in te nemen , zich met den gouver-
neursdegen te doorstooten ?? — om //op de steenen te willen slapen"!
Mevrouw Engelhard vreezende, gelijk haar man memoreert, /'hij
met zijn dikke ligchaam een beroerte zoude kreigen" en het aan
haar man zou worden geweten, deed alle moeiten om den zich ten
doode wijdende te kalraeeren, hetgeen na een uur gelukte, nu
betuigende Engelhard te zijn toegedaan «met zijn gehele ziel en
lichaam"; van alles te doen tot zijn //geluk en welvaart"; //nacht
en dag" tot zijn dienst te zijn; dat zijn vijanden '/maar loerden op
onze gedoenten en bedrijven", om hem, Engelhard, kwaad te doen,
//en meer zulke malle uitlatingen".

De nacht ging verder rustig om, maar, terwijl Van Middelkoop
de gewoonte had eerst tegeu 'n uur of acht des morgens zich te
vertoouen, ging hij nu reeds voor dag en dauw er op uit, zonder
bij het ontbijt terug te zijn. Waar was hij dan? Men wist liet niet.
Mevrouw Engelhard maakte zich ongerust, dat hij zich in zee ver-
dronken had, helgeeu haar man deed zeggen, dat niet te gelooven,
daar //hij een al te groot poltrou was". Eindelijk besloten gastheer
Moorrees en secretaris Von Baumhaucr hem te gaan zoeken. Men
trof den Gouverneur aan in het huis van deu Kapitein-Chinees iu
de Chineesche wijk, waar hij opnieuw begon //uit te bazuinen
over het gebeurde den avond te voren en daar de Capiteiu zeer
goed Hollandsen sprak, deed zulks aau dat huis een zeer kwaad
effect". Eerst weigerde weer Van Middelkoop de heeren te volgen,
doch ten slotte liet hij zich ook nu overhalen.

Op dien zelfden dag zou het gouverneurshuis in fort Victoria
worden betrokken. Van Middelkoop had er bij Engelhard op aan-
gedrongen -— men begrijpt niets van deze meuschen — dat ook hij
derwaarts zou overgaan, maar Engelhard was begonnen te zeggen,
dat hij liever op zichzelf wilde gaau wonen, daar hem //het verblijf
iu 't fort uiet aanstond"; toen hij echter bemerkte, dat dit deu
Gouverneur //zeer onaangeuaam zoude zijn", liet Nico, als een goeije
kerel! — //haatdragend als de oude Siberg was hij uiet", oordeelt
dr. De Haan ' — zich zoowaar overhalen //oin de drift van de
Heer V. M. uit verregaaude spijt uiet neder gaaude te maken", te
eer daar er het verblijf niet zoo lang kon duren wegens een op
het programma van Engelhard staand plan om een reis door de
Molukken lp maken. De familie Engelhard ging dus dien dag ook

, dl. I , bl. 86.
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naar fort Victoria over, //schoon met eene grote rebutering voor
's mans carakter en met het heilig vernemen, om in een gelijk
geval mij dadelijk van hem te zullen verwijderen". Zulk een gelijk
geval deed zich alzoo naar EngelharcTs meening nog niet voor, toen
in het fort de //hevige disputen en geschillen" niet ophielden !

De hoofdschotel bleef 's Gouverneurs eigenmachtig handelen en
het nemen van allerlei maatregelen, die, naar Engelhard's oordeel,
tot het verwekken der onlusten hebbeu bijgedragen. Het mag wel
aangenomen worden, dal de beide onbeduidendhedeu met het uit-
breken der rebellie op 15-16 Mei //den kop verloren", gelijk Eloul
d.il. 4 Juli 1817 aan directeur-generaal Goldberg schreef'.

Terwijl die opstand geheel de werkzaamheid der Commissie ver-
lamde, vochten de heeren onder elkander, tot er den 3" Juni weder
"u éénige scène plaats had. //Bij deze scène was Mijnheer in zijn
hemd", schrijft Engelhard! Dat Zijne Dikheid behoefte had aan
het Paradijscostuum, besprak ik ook elders*. Van Middelkoop ziedde
van drift en uitte alweer de beschuldiging, dat Engelhard zich met
des Gouverneurs zaken bemoeide. De eerste commissaris leuterde er
tegen: dat alles, wat hij deed, slechts naijver opwekte en daardoor
tot verkeerde opvatting leidde; dat hem, Engelhard, dit verveelde;
dat de rebellie toch de commissoriale werkzaamheid opschortte en
hij alzoo besloten had met een juist aangekomen schip naar Batavia
terug te keereu. Des Gouverneurs toorn kende nu geen palen! Hij
zou dat vertrek beletten, en hiermede weder geheel niet in overeen-
stemming, volgt er op: //Ik leg mijn gezag als Gouverneur neder,
ik geve Uw alles over"! Onder dit geschreeuw waren toehoorders
komen aanloopen. De Gouverneur begaf zich naar buiten — in zijn
hemd dus? — en riep hen toe: //Mijne Heeren, adresseert u maar
aan de heer Engelhard, ik heb mijn gezag nedergelegd." Engelhard
zegt zich //met veragting" afgekeerd te hebben en naar zijn kamer
te zijn gegaau.'Elink! Des avonds maakte Van Middelkoop wederom
een spektakel //van den duivel"; niet dan met moeite kon men hem
tot bedaren brengen; aan tafel verscheen hij niet. Genoeglijk
logeeren! °

Den volgenden dag, dus 4 Juni , kwam de Secretaris den Gouver-
neur over zaken spreken. //Adresseert u maar aan de Heer Engelhard,
zo als die goed vindt", kreeg hij tot bescheid. Engelhard en Von'

BI. 185 Fan
In het .E%eMar<*-artikel, bl. 1024, uoot 1.
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Baumhauer deden dau ook de zaken zooveel doenlijk af. Nu was
werkelijk de eerste commissaris besloten zijn gastheer vaarwel te
zeggen en op zichzelf te gaan wonen , . . . maar toch niet dadelijk!
Te Ambon logeerde nog altijd de afgetreden Britsche resident
Mackenzie, door Martin achtergelaten om hangende zaken af (e
doen ' . Hij moest per J\W«7«* den S" Juni via Bafavia naar
Bengalen terugkeeren en nu meende Engelhard het beter, zoo
ter voorkoming van nog meer schandaal, als voor het gereedmaken
van den. brievenpost ten behoeve van C. C. G. G., dat die samen-
woning tot zoo lang althans zou duren.

Toen dan ook den 8" de iVa«^7«* onder zeil zich bevond, schreef
Engelhard soeperig beleefd aan Van Middelkoop een brief, waarin
hij hem kennis gaf niet langer van zijn gastvrijheid gebruik te
kunnen maken * ; tevens begaf Engelhard's vrouw zich voor een af-
scheidsbezock naar mevrouw Van Middelkoop, terwijl Engelhard er op
uitging. Een uurtje later terugkomende en ternauwernood binnen
de poort zijnde, hoorde hij "een schrikkelijk geschreeuw in het
Gouvernementshuis". Europeosche ordonnansen, ambtenaren, slaven,
alles in het fort liep toe! Engelhard ijlde naar binnen; ook de
Secretaris was //op het alarm dadelijk na het Gouvernementshuis
gegaan". Hier vertoonde zich weer Van Middelkoop; //in een
woedende drift", nu tegen mevrouw Engelhard //uitvarende" in
tegenwoordigheid van mevrouw de Gouvcrneursche, bij wie zij op
bezoek was'. Engelhard plaatste zich naast zijn vrouw; ik zie het hem
doen: //als een helt, sunder vreesen"! Van Middelkoop hem in het
vizier krijgende, '/kwam in een dreigende houding met het tonen van
zijn vuist" op hem af, //tot bot op mijn lijf", is de magistrale be-
schrijving van dezen gewezen steunpilaar der Indische regeering.
'/Ik bleef" — 't is onbetaalbaar, hoe Engelhard dat alles met een zeker
soort van simpele onbeholpenheid beschrijft, '/Ik bleef pal staan hem
af te wachten en was voornemens zo hij de handen aan mij hadde
uitgestoken hem van mij af ti; keren, zo goed ik konde, en assis-
tentie te vragen bij den Kolonel Kraayenhoff, die allernaast het
Gouvernementshuis woonde en op zijn stoep op en neder wandelde V '
Ofschoou het bleef //bij deze furieue aanval" en het alzoo niet tot
handtastelijkheid kwam, '/braakte" de man //zijn gal uit in bewoor-
dingen, die het hart van een ieder aanschouwer door griefde"!

' Verg. bl. 430 en 502.
= Zie bl. 542513.
> Overste Kmycnhoir wordt steeds kolonel genoemd.
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't Waren zooveel dolle beschuldigingen, //alle getrokken uit de
schimmen der verbeelding", wan een wanhopend meusch, die zich

_ hier eene verveling is, als ontbloot zijnde van de aisance, waaraan
hij gewoon is en hem het leven aangenaam maakt". De Gouverneur
besloot alweer met «zich in arrest te begeven". Engelhard leuterde
er tegen, dat hij, Gouverneur, daartoe '/ongeregtigd" was, doch
nota bene, er zich over te verstaan had met overste Kraijenhofl'!!
Daartoe werd deze, die immers in de voorgalerij de ruzie reeds
aanhoorde, uitgenoodigd over te komen. De Overste binnentredende,
//verklaarde de Heer V. M. aan den collonel Kraavenhoff, dat hij
zijn arrestant was". Kraijenhoff antwoordde //zeer koel" onbevoegd
te zijn den Gouverneur te arresteeren; Van Middelkoop hield echter
aan, «dat hij zich zelve in arrest begaf". Nu is er een plechtige
stond, want de Overste verklaarde daarop //zeer mannelijk"!: «Mijn
Heer V. M. zo gij uw dan iu arrest wilt begeven, verklaard zulks dan
ook aan de kolonels van de schepen , die ik dadelijk hier zal inviteeren,
dog uw post moet gij in alle gevallen waarnemen. En dan verzoek ik
dadelijk een schip om naar Batavia af te zenden, om daarvan aan
H. Excell" Comm" Gen' kennis te kunnen geven." Op deze toespraak,
liep Kraijenhoff weer de kamer uit. 't Ts voor een opera bouff'e.

Vooral onder den invloed van den Secretaris kwam Van Middel-
koop tot bedaren; hij verklaarde van zijn in-arrest-begeven af Ie
zien, z o o . . . . Engelhard mede zijn voornemeu opgaf om //het
Gouvernementshuis te quitteren". Eu waarachtig Engelhard geeft
daarin toe, o. a. schrijft hijzelf over zijn plan «in de onzekerheid,
hoe hetzelve door Hunne Excellenties de Commissarissen Generaal
zoude kunnen worden opgenomen en wat de heer V. M. zoude
beginnen bij aldien ik mijn voorneemen ten uitvoer bragte"; hij
geeft toe ja , //doch met het voornemen echter, om bij de eerst
voorkomende gunstige gelegenheid mij te retireren uit de Gouvernements
woning en op mij zelve (e gaan wonen daer (ik) het brood, wat ik
geniet wenschtc met mijn vrouw liever iu stille eenzaamheid te
smaken, dan de overvloed te genieten aan een tafel van eenen
anderen Judas"!! Overste Kraijenhoff werd alzoo uitgenoodigd op-
nieuw ten gouvernementshuize te komen, waar hem nu werd mede-
gedeeld, dat //deze eclatereude gebeurtenisse was getermineerd"

Wanneer men dit alles las in een libretto van 'n opera bouffe,
dan zou men er bij denken, zoo er bij gedacht werd : waar wordt de
onzin toch van daan gehaald! Ik mag mij uit dien hoofde niet
bepalen tot dit relaas, doch behoor weer te geven de beide brieven,
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die Engelhard zelf er over geschreven heeft d.d. 12 Juni 1817,
dus toeu reeds de JV««^7K* Ambon had verlaten. De eeue is gericht
aan C. C. G. G.; de bijzonderheden vindt men echter vooral, gelijk
ik mededeelde, in den anderen, dien hij richtte nan zijn «broeder",
zwager Semi van Basel, met oogmerk, dat deze de C. C. G. G.
nader zou inlichten. Beide brieven doe ik alzoo hier volgen ' .

a. . f i n e / ' aaw Co»&»2M*tfra.j<?M-tr<?««rai2£:

Misschien heb ik al veel te lang gehesiteert, de pen op te vatten
en Uwe Excellentien bekend te maken, met het misselijk gedrag
van mijn ambtgenoot, den Heer van Middelkoop, verre beneden
de waardigheid van het caracter dat hij de Eer heeft in den
dienst van Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden te bekleden.
Ik vlije mij nogthans hierover bij Uwe Excellentien verschoning
te zullen vinden, eendeels om dat de verschillen die tusschen
niij en de Heer van Middelkoop ontstaan zijn als niet algemeen
bekend, buiten eclat zijn gebleven -; ten anderen om dat de Heer
van Middelkoop dezelve van zijne zeide heeft tragten te repareren,
op ene wijze mij hinderlijk de zaak verder te poursuiveren. Deze
inschikkelijkheid, vermeende ik te kunnen doen plaats geven,
zo lang den dienst hier door geen nadeel kwam te leiden, en mij
daarover bij Uwe Excellentien te kunnen verantwoorden. Dan
zedert het gebeurde op den 8" dezer en dat de Heer van
Middelkoop zich zelven geheel vergetende, heeft kunnen goed-
vinden, om niet te zeggen verlagen, in een vlaag van woedende
drift, zijn post van Gouverneur neder te leggen en bij den
Millitairen Commandant en-Cheff van de Millitie in de Molukkos
Kraaijenhoff zich in arrest te begeven, zoude een langer stilswijgen
misdadig worden, en mij te kort doen schieten, in mijne verant-
woording, als zijnde het niet te voorzien, welke gevolgen, deze
gebeurtenissen en het toekomstig gedrag van den Heer van Middel-
koop tot zich zal kennen sleepen.

Ik gevoele mij mitsdien gedwongen deze aan Uwe Excellentien
in te richten, en Hoogstdezelve bekend te maken, met het
alzints verontwaardigend gedrag, dat de Heer van Middelkoop
houd, zedert de 25 Maart II. dat het Nederlandsch gezag op
Amboina hersteld, en hij, van Middelkoop, in de post van
Gouverneur der Molukkes bevestigd is.

Van de aankomst van C. C. tot de overnaam der Molukkos te
Amboina, dat geweest is den 8 Maart tot den 25" daaraan,
hebben Commissarissen met den anderen in ene goede verstand-

' Zie over deze brieven hiervóór, bl. 345.
* Dat schikte anders nogal! !

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



5 3 2 HET HETISTEL VAN HET NEDEttLANDSCH GEZAG

houding verkeert en de werkzaamheden van de Commissie op
ene regelmatige wijze voortgezet, zonder de minste difficulteiten
noch aan de ene noch aan de andere zeide te ontmoeten. Dan
nauwelijks was de Heer van Middelkoop in zijne waardigheid van
Gouverneur geprodameert, en aan den volke voorgesteld, of hij
nam een gansch andere toon aan, erkende geene supperieuriteit in
de Commissie, als beschouwende zich in de betrekking van Gou-
verneur boven alle Gezag verheven, en waande de verantwoordelijk-
heid van het bestuur van zaken hem te incumbercn.

Ik heb van mijne zeide alles aangewend, om den Heer van
Middelkoop van dit begrip te diverteren en hem doen opmerken,
dat zo lange ik in de Molukkos aanwezig was, de opperste magt
bij de Commissie berustte; dat zij van hunne daden en verrigtingen
aan Uwe Excellentien, tot den dag van mijn vertrek naar de Hoofd-
plaats verantwoording verschuldigd zijn en dat de bevestiging van
de Heer van Middelkoop, tot de waarneming van de zaken, in
zijne betrekking van Gouverneur geene de minste verandering in
dien opsichte gemaakt hadden, en hij, van Middelkoop, om
hiervan overtuigd te weezen, slegts behoefde in te zien zijne
Instructie, wordende daarbij op artic. 3 gezegd ' : Hij zal zich in
de waarneming van zijne bediening prov. regelen naar de Instructie
aan Commissarissen tot overnaam van Neerlandsch bezittingen in
de Groote Oost gegeven. Dan mijne pogingen hier toe aangewend
zijn nog thans buiten cragt gebleven, en hebben bij hem van
Middelkoop geen ander uitwerksel gehad, dan bij herhaling te
vervallen tot de disparatie, van te verklaren, dat ingevalle Hunne
Exc. de Heeren Commissarissen Generaal dit zodanig begrepen
hadden, het dan eene tegenstrijdigheid te bevatten, hem de
manuance van zaken in de Molukkos op te dragen, en in hoedanig-
heid van Gouverneur te proclameren en den volke voor te stellen;
dat op deze gronden zijn gevoelen bazerende, hij verklaarde op
te houden Gouverneur der Molukken te zijn, ZEd. zich ten dien
einde in arrest te begeven en in die staat met zijne Javanen naar de
Hoofd-plaats opgezonden te worden en Zijne conduite bij Hunne
Excellentien de Heeren Commissarissen Generaal te verantwoorden.

Overwegende het gewicht en aangelegenheid van de Commissie
— overwegende de gesteldheid in de Moluk1<es, betrekkelijk de
onlusten onder de volkeren te Sapparoua en omliggende eilanden;
overwegende de gesteldheid der dienaren te Amboina, als bij
geen enkelde de vereijschle gevonden wordende het ambt van
Gouverneur waar te nemen; overwegende dat het Millitaire wezen
geheel aan den Gouverneur der Molukkes ondergeschikt is, terwijl

> Zie bl. 361.
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de Militaire Commandant in onderscheidene gevallen blijken heeft
gegeven, geen hooger gezag als dat van de Gouverneur der
Molukkes volgens zijne instructie te respecteren en eindelijk in
overweging nemende, dat bij de Instructie van Hunne Excellentien,
aan Commissarissen ter overname van de Molukkes, aan den
eersten Commissaris geene overwegende stem toegekend geworden
is, vermeende ik het allezints met de aart van de zaak en voor-
zigtigheid over een te komen den heer van Middelkoop in dezen
niet toe te geven, maar sleepende te houden ten einde door Uwe
Excellentien in dezen te kennen werden voorsien en intusschen te
zorgen voor alle confusie.

Zie daer HoogEdelGestrenge Heeren, een verhaal van eene
gebeurtenisse, die ik wel gewenscht gehad, dat had kunnen worden
gemenageert, als voor Uwe Excellentien ten hoogste onaangenaam
zijnde en die mij ten swaarste drukt en waerinne door Uwe
Excellentien behoord voorsien te werden want ofschoon de Heer
van Middelkoop telkens na de zaken gebeurd zijn en bij eene
bedaarde overweging zijn onverantwoordelijke conduite inziet en
tragt te repareren so is hij bij de ambtenaren in ene al te diepe
veragting om het Hoofdbestuur alhier te continueren en de nood-
zakelijkheid komt te vordren daeromtrent verandering te maken
en te voorzien.

Uwe Excellentien zo ik vertrouwe, zullen mij wel excuseren in
een meerder detail te treden, om Hoc^stdezelver indignalien niet'
verder aan te vuren. En deze te mogen eindigen met de verzekering,
dat ik op de presente voet zal blijven voort varen mijn pligt te be-
tragten 'en inmiddels te verzekeren met hoogachting en eerbied te zijn

HoogEdele Gestrenge Heeren
Uwer Excellentien geheel ootmoedige Dienaar

Engelhard.
Amboina

den 12 Junij 1817.

b.

WelEdel Gestrenge Heer
Zeer Waarde Broeder!

Tot op heden, waarde Broeder, heb ik mij onthouden, bij
mijne brieven in de minste particulariteiten te treden over het
geen tusschen Commissarissen is voorgevallen. Een langer stilzwijgen
zoude misdadig zijn en mij compromiteren. Ik zal derhalven
UWelEGestr. een schets geeven van mijne situatie, en het geen
tusschen den Heer V. M. en mij zedert wij hier zijn, is voorgevallen,
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dat aan de ingezetenen van Amboina het geheugen nimmer zal
ontslippen.

Van onze komst op Amboina tot den 25 Maart jl. dat de
Britsche vlag met die van de Nederlandsche is verwisseld geworden,
gingen de werkzaamheeden regulier voort, en was er bij ons eemV
verschil van opinie, is dit door de zaken over en weder te
bepraten, minzaam uit den weg geruimd; dan de Heer V. M. was
nauwelijks in het gezag als Gouverneur gesteld en de maneance
van zaken op hem overgegaan of hij verbeeldde zich in zijne
betrekking verre superieur te zijn aan die van Commissaris; en
in allen deele naar goedvinden te kunnen handelen. Voor zo 'veel
mij dit compromitteerde, bragt ik den Gouverneur zulks op eene
bedaarde wijze onder het oog en deed hem de observatie
dat hem de maneance van zaken wel opgedragen was, dat hij
echter in de waarneming zijner bediening zich provisioneel regelen
moest naar de Instructie van Commissarissen vide art. 3 zijner
Instructie, en geene publike acten doen, namelijk het veranderen
van de zegels en de prijs daarvan te verhogen; het verhogen van
de passengelden; het opvatloon der slaven; de trouwbrieven en
meer diergelijke zaken, als vermeenende te behooren tot de
werkzaamheden van Commissarissen en de organisatie. Zonder de
punten distinctivelijk op te noemen gaf ik hem echter genoe- te
verstaan, wat de bedoeling was. Ons eerste verschil, dat eclateerde
werd geboren bij gelegenheid der introductie van. het Pwafe»e&-
geld. De Heer V. M. had mij door den Secretaris laten vragen
om de Placaten die wij van Batavia hadden mede genomen'
betreffende het Papierengeld, ten einde ze te publiceren; De Placaten
gaf ik af aan den Secretaris, en deed daarbij de observatie, dat
de Publicatie nog geen gevolg konde hebben, als met eene
introductie van Commissarissen behoorde verzeld te gaan en
daarover noodzakelijk met eikanderen diende te spreeken, om in de
geest te blijven van de dispositie van C. C. G. G. van den 3 feb
1817. Echter na verloop van een uur werd door het gewone
klokkengeluid de anonce daarvan gedaan, het geen ik op zijn
beloop liet, als wat te f z<W „ „ / „ „ W ; zijnde (dat echter van
agteren gebleken is buiten de schuld van de Heer V M te zijn
geweest, wijl de Heer Secretaris hem niet bekend gemaakt had
met mijn intentie, die zulks agter wegen hadde gelaten omdat de
Heer V. M. op dat tijdstip juist in geen te best humeur was en hij
geen aanleiding wilde geven tot meerder verbittering). Deze dag
liep ten einde tot 's avonds 9 uren. De Resident Martheze 7oude
worden gedepecheerd naar Menado (de Heer V. M. en ik woonden
in een huis bij den Heer Moorrees, en hadden het bureau ook
bij ons) en kwam zijn papieren ontvangen: juist met de Heer
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V. M. in gesprek zijnde over de Publicatie van het Papierengeld
en dat ik de aanmerking maakte wij verzuimd hadden daarbij de
gewone forma te observeren, waaromtrent de Heer V. M. met mij
in gevoelens differeerde, als oordeelende zulks niet nodig te zijn,
kwam de Heer Martheze ons gesprek storen, met ons te vragen,
of hem niet eenige contanten zouden worden medegegeven. De
Heer V. M. de kassa administrerende als Gouverneur, hield ik
mij als of ik verwagte de vraag door de Heer V. M zoude
worden opgenomen en deswegens eenig voorstel aan mij zoude
gedaan hebben. Dan ZijnEd. een diep stilswijgen betragtende,
gaf ik (mij wendende tot de Heer V. M.) ten antwoord, dat het
van zelfs sprak hij Resident ten dienste van het etablissement
Menado, met contanten zoude worden voorzien. De Heer Martheze
van ons separeerende en ik met de Heer V. M. het gesprek
bovenvermeld wederom wilde opvatten, voer de man in zulk een
drift ten aanhooren van het gezelschap en twee schiltwagten, die
voor de deur op en needer liepen tegens mij uit, dat ik om geen
eclat te maken, mij retireerde na mijn kamer, met oogmerk om
Hem het onbetamelijke daarvan op een gepaste moment onder
het oog te brengen. Ik werd kort daarop gevolgd door de Secretaris,
om mij ter teekening te presenteren, de Instructie en meer andere
papieren voor Menados Resident; dezelve getekend hebbende,
vervoegde hij zich daarmeede bij de Heer V. M., die ook intusschen
naar zijn kamer was gegaan. Dan ZEd. weigerde de papieren
te onderteekenen. Op ontvangst van dit rapport van de Secretaris,
vervoegde ik mij in persoon bij de Heer V. M., die zich intusschen
uitgekleed had, om hem de redenen te vragen van zijn gedrag,
waarop hij in drift uitvoer, dal hij verdoemde om de papieren
te tekenen en gilde uit, dat ik het gezag van Hem konde over-
neemen. Ik wilde hem tot bedaren brengen, dog hij bleef opvliegend
en verklaarde niet te zullen teekenen, dat hij zijn gezag nederlegde
en zich als mijn arrestant beschouwde. Hiervan deed ik hem het
declinerende van zijn gedrag opmerken en de gevolgen waaraan
hij zich blootstelde observeren; in het eerste moment konde niets
baten, hij was gelijk aan een dol mensch. Ik bragt hem eindelijk
onder het oog zijne verpligting tot het Gouvernement en welke
gevolgen zijne conduite niet moest hebben op de belangen van
het Gouvernement, staande de overgave van de Molukkos en de
beoordeling, waaraan hij zich bloot stelde bij de Britsche Gouver-
neur, en dat geen scheidsman tusschen hem en mij zijnde, hij
zich ten hoogsten verantwoordelijk maakte aan het Gouvernement,
besluitende met te zeggen, dat papieren door hem grotendeels
zelve gecoucheert mij zeer vreemd moesten voorkomen daarvan
de onderteekening te weigeren en mij verpligt vond hem als nog
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daartoe te adhorteren; waarmede ik het dan ook zo verre bragt
dat hij lot de onderteekening overging. De Heer Moorrees en
gezelschap stonden met het avondmaal gereed op ons te wagten;
uit de kamer van de Heer V. M. gaande, vermeende ik wel te
doen hem te zeggen: gij moest uwe vrouw laten komen bij uw;
echter had dit het effect, dat hij zijn drift vermeerde en zeide:
deeze behoeft hier niet te komen, zij kan maar weg blijven, zij
is oorzaak van mijn ongeluk en meer soortgelijke douceurs.
Ik wenschte hem hierop een aangename nagtrust en ging souperen
na alvorens de Heer Martheze te hebben gedepecheerd, die
echter tot de volgende morgen moest blijven, om het geld te
ontvangen, waarover de quaestie was ontstaan en waarin niets
beslist konde worden. Ik hield mij voor het gezelschap als of er
niets gebeurd was; evenwel waren zij met de zaak bekend, daar
de Heer V. M. al het gesprokene als het waare had uitgegild.

Van de tafel opslaande, begaf ik mij na bed, dan nauwelijks
dat ik uitgekleed was, of het spectakel met zijn vrouw begon.
Zijn dogter kwam in onze kamer, die naast aan die van de heer
V. M. was, om toevlugt tot ons te nemen, en het geschil tusschen
den Heer V. M. en zijn vrouw te bemiddelen. Te veel geindigneert
over de Heer V. M. wegens zijne infame conduite, konde ik niet
besluiten in zijn kamer te gaan en mij met die twist te meieren;
daarbij was ik reeds uitgekleed. Dan mijn goede vrouw waagde zich
in de kamer van Mevrouw M. te gaan, die alles aanwende om hem
tot bedaren te brengen, alzo hij niets minder wilde als zich van kant te
helpen, en dit te bevorderen met bijna nakend op de steenen te
willen slapen. Mijn vrouw, bekommerd hij met zijn dikke ligchaam
een beroerte zoude krijgen, en dan de schuld op mij zoude komen,
wende alles aan uit hare goedheid en deugd om de Heer V. M. tot
bedaren te brengen, die na verloop van een uur dan ook daarin
reusseerde, na echter te hebben moeten aanhoren, hoe hij V. M.
met zijn gehele ziel en ligchaam mij was toegedaan; dat hij alles
deed tot mijn geluk en welvaart; nagt en dag tot mijn dienst te
staan; dat mijn vijanden maar loerden op onze gedoenten en
bedrijven, om mij kwaad te doen; dat hem door Commissarissen
Generaal de responsibiliteit was toegekend, en meer zulke malle
uitlatingen, arrogantie.! en pretentien, waarvan de merite zich uit
zijn volgend gedrag laat beoordeelen, met welke opregtheid hij dit
alles meende. De heer V. M. zelden gewoon in die dagen voor
half agt uren voor den dag te komen, was die morgen voor het
limeeren van den dag al uitgegaan. Te half zes uren werd mij bij
het opstaan dit als iets vreemds door de jonge Bijgeval gezegd-
dan ik bekreunde mij hierom zeer weinig; ik hield mij voor als
dit niet te weten, en begaf mij met de Heer Moorrees op onze
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gewone wandeling, want geen rijtuigen hier zijnde, maakt men
gebruik van zijne beenen. Tegens agt uren te huis komende, was
de Heer V. M. nog aan het dwalen; andere benaming konde niet wel
gegeven worden , aan het bedrijf van de Heer V. M. De Secretaris
en de Heer Moorrees besloten eindelijk hem op te speuren, en
dat wel op aanzoek van mijn vrouw, die meende dat hij zich
somwijlen in zee mogt hebben geworpen, waarvoor ik mijn vrouw
zeide te reponderen dat niet gebeuren zoude, en hij een al te
groot poltron was. Na eenige lijd rondzwervens, werd de Heer
V. M. eindelijk gevonden aan huis van de Capitein Chinees in de
Chinesche campong. Hij onthield zich niet om in dat huis op
nieuw uit te bazuinen over het gebeurde den avond te voren
en daar de Capitein zeer goed Hollands sprak, deed zulks aan
dat huis een zeer kwaad effect. Hij was niet voorneemens te huis
te komen, wierd echter op de vertogen van den Secretaris en de
Heer Moorrees daartoe bewogen. Bij zijn te huis komst hield ik
mij als of er niets gebeurd was. Deze dag was bestemd, om het
huis van de Heer Moorrees te verlaten en over te gaan naar het
Gouvernements huis. Ik had de Heer V. M. reeds een en ander
malen te kennen gegeven, dat ik wel inclineerde op mij zelve te
blijven wonen, alzo mij het verblijf in 't fort niet aanstond. Dan
bemerkende, dat dit de Heer V.M. zeer onaangenaam zoude zijn
en ook in aanmerking neemende, dat ons verblijf op Amboina
maar zeer kort zoude zijn, wegens on: op handen zijnde vertrek
naar Banda en Ternate, had ik mij daartoe echter over laten
halen. In dit moment nu vond ik het zeer ongeraden, deze snaar
wederom aan te roeren om de drift van de Heer V. M. uit verre-
gaande spijt niet weder gaande te maken en resolveerde dus met
hem te verhuisen naar het fort Victorie, ofschoon met eene grote
rebuteering voor s'mans carakter en met het heilig vernemen, om
in een gelijk geval mij dadelijk van hem te zullen verwijderen. Om
nu hier de draad te vervolgen van hetgeen dagelijks tusschen ons
bij de minste verschil van opinie voorgevallen is, zoude UwEdel-
Gestr. grotelijks vervelen en indigneren, daar dit doorgaans daarop
neederkwam alsof hij voor alles verantwoordelijk was, en of Commis-
sarissen Generaal alleen het vertrouwen op hem hadden gesteld,
en de gehele Comptabiliteit hadden opgelegd; alsof op geen der
ambtenaren en op niemand in de Molukken eenig vertrouwen
werd gesteld , waarvan ik niet zelden met de overtuigendste redenen
hem niet konde terug brengen; minder omdat hij zich niet ten
volle overtuigd hield van de juistheid mijner reflectie als wel omdat
zulks te adopteren hem in zijn kraam niet te pas kwam, daar de
man in alles wilde te zeggen hebben. Daer hij de Institutie van het
administrative, het comptabele en wat het Negotie-werk betreft
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alles aan zich wilde trekken en van hem afhankelijk maken;
daar ik van een tegenover gesteld gevoelen was, gaf zulks niet
zelden aanleiding tot hevige disputen en geschillen , die niet zelden
eclateerden en die mij op het laatst verpligteden om eenmaal
door te tasten, en paal en perk te stellen aan zijne verregaande
arrogantie en onbillijke vorderingen om alle ambtenaren zonder
onderscheid van rang of stand onder zijn plak te brengen; en in
alles alleen te regeeren, weshalve ik op zekeren morgen, dat wij
weder in de zaak niet eens waren, hem deed gevoelen, dat het
beroep van de Heer V. M. op zijne verantwoordelijkheid en het
vertrouwen dat C. C. G. G. in hem stelden mij zeer ongcvallig was,
dat hij mij, met zich in dier voegen uit te laten, ten hoogsten bele-
digde en ieder ambtenaar met mij; dat ik mij vleide met het volle
vertrouwen van C. C. G. G. om in de Molukken eene organisatie
en administratie te zullen daarstellen overeenkomende met de
belangen van het Gouvernement; dat ieder ambtenaar het ver-
trouwen meriteerde, in evenredigheid van de aangelegenheid
van zijn post, tot dat hij daarvan misbruik gemaakt en het
zelve onwaardig gemaakt zoude hebben; dat men den Gou-
verneur niet als een schoolmeester moest beschouwen om de
ambtenaren als zijne kinderen aan te merken en te regeren;
dat dit geen comptabiliteit was; dat ieder ambtenaar op zijne
verantwoordelijkheid een post werd aanbetrouwd en de Gouverneur
alleen moest worden beschouwd, als het rad, waarop alles draaide
om de geheele machine (het Gouvernement) in beweging te houden
en eene genoegzame controle daer te stellen, als om na te zien
een ieder aan zijne verplichting, hem bij instructien of reglementen
voorgeschreven, voldoet en het spil niet alleen uit te maken, daar
alles wat in een .Gouvernement te doen viel, om draaide. Deze
gedagten waren ZEd. wel niet aangenaam, evenwel te bondig iets
daar tegen in te brengen:" en dat de consequentie van de recom-
mandatie van Zijn Excellenties Elout en Van derCappelen, wegens
zijne responsabiliteit dan eerst konde worden begrepen van wer-
king te zijn naar mijn vertrek, als de werkzaamheden van Com-
missarissen tot de overname van de Molukken waren komen te
cesseren en alles op hem was overgegaan en gedurende het aan-
wezen van Commissarissen alleen verantwoordelijk was voor 't geen
van hem als Gouverneur gevordert wierd en incumbeerde. Dit ver-
wekte bij hem eene sensatie, die hem tot nadenken bragt en een
tijt lang bevrijde van met hem te hacqueteren. Of nu daartoe
aanleiding gaf dit serieus entretien dan wel de onlusten te Sa-
paroea gerezen, plaats ik tusschen twee haakjes. Zeker is het dat
het bestuur van den Heer V. M. en de verordeningen, die ZEd.
in het bestuur maakte wat zijn administratie betreft, niettegen-
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staande het ons bij instructie voorgeschrevene om de zaken van
bestuur provisioneel te houden op het principe door de Engelschen
ingevoerd, veelal bijgedragen heeft tot de onlusten te Saparoea;
de bewijzen zijn te blijkbaar dan dat zulks zoude kunnen worden
tegengesproken door hem zelven.

Met de middelen te beramen en mesures te neemen, om te
voorzien in de voortzetting van dit geval ' ; waren wij dagelijks
geoccupeerd. Van den 15 Meij dat dit oproer te Saparoua begon,
lot heden zijn wij nog maar weinig gevorderd, hetzelve in zijn
voortgang te stuiten, hetgeen voorzeker bij iemand als de Heer
V. M. bekommernisse verwekte.

Deze gebeurtenissen en het beramen der middelen om die
onlusten te herstellen gaven niet zelden aanleiding tot verschillende
gevoelens, als differerende van den andere van opinie, over de
oorzaaken, die tot de volkscommotien aanleiding gaven; terwijl
wanneer zijn gevoelen niet konde doordringen, hij als dan gereed
stond mij met een schrikkelijk gebaar ontslag als Gouverneur aan
te bieden. Uit hoofde van de situatie waarin men zich alhier
bevind, kwam de noodsakelijkheid te vorderen, wij ons niet
separeerden, maar zo veel mogelijk inschikkelijkheid te gebruiken.
Dat echter deed bij de heer V. M. zo veel kwaad als goed, zo
als het navolgend vrij wel aanwijst en aanleiding geeft tot de
mededeeling * dezes.

Het was op den 3 Junij, dat aan tafel zittende, de Heer
Martens collecteur tot twee rijzen zich naar de woning van de
Secretaris vervoegde, die met ons aan de tafel zat •'; ik maakte
hem daarop attent, die daarop van de tafel opstond en hem
ging spreken. Van deze entrevue aan de tafel terugkomende,
zeide de Secretaris hij wilde de Gouverneur spreken over de
zendelingen van de vorst van Tidore, sultan Mudah; deze niet
aan de tafel present zijnde, ging ik even naer de Heer Martens
om hem te vragen wat hij wilde en mij te kennen gaf, den Gou-
verneur het voorstel te willen doen, om een wagt te plaatsen aan
boord van het vaartuig van opgemelde zendeling, als bedreigd
zijnde hetzelve anders mogte ontslippen, zo als kort te voren met
een vaartuig van den fiscaal dat ook in beslag lag, hadde plaats
gevonden. Ik moest hieruit besluiten dat de Gouverneur somwijlen
dit vaartuig belast hadde onder beslag te nemen, waar ik ZijnEd.

' Bedoeld wordt blijkbaar: 0111 te voorzien in de bedwinging der onlusten.
' Er staat hier bepaald een ander woord, misschien zijn het wel twee

woorden.
' Bedoeld wordt, dat de secretaris bij Engelhard zat te middagmalen,

Engelhard zag, dat Martens te vergeefs zich naar de woning van den
secretaris begaf.
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toe in staat kende, omdat hij op niemand eenig vertrouwen stelde
(een blijk van zelv niet veel te deugen); ik wilde mij dus daar-
mede niet bemoeien en zond de Heer Martens tot de Gouverneur,
die dezelve gesproken hebbende, daarop weldra vertrok, zonder
dat ik mij daarmede verder inliet.

Gedaan hebbende met eeten en dat wij opgestaan waren om
naar mijn kamer te gaan, komt de Heer V. M. mij achter opge-
loopen; de Secretaris was ook nog present.

N. B. Hier moet ik echter een weinig distinct wezen, omdat zulks
aanleiding gaf tot eene gebeurtenisse van veele gevolgen en het
grootste eclat; zonder het welke men de schakel niet zoude
kunnen vatten en waarom ik zo veel mogelijk woordelijk alles
zal herhalen. —

De man sprak mij aldus aan: «Ik krijg daar zo even de collecteur
Martens bij mij, die mij informeert, dat hij redenen heeft de
zendeling van de Sulthan Mudah van Tidor te moeten mistrouwen
als steeds met de Engelsche Resident Mackuenzie in gesprek
zijnde, en ook zich op te houden met de Chinezen in de campong;
uit dien hoofde verzogt dat een wakend oog over hem mogte
worde gehouden en een wagt aan boord van zijn vaartuig mogt
worden geplaatst om niet te ontslippen." (Ik heb redenen te
veronderstellen, dat de Heer V. M. reeds bevorens door de Heer
Martens is geinformeert geworden van het vorenstaande of dat dit
een ei#Pn vinding van hem is £©»-ecs4 en Jn; cic 77cci AfdiCcns
reeds bevorens de surveillance over dit vaertuig heeft gecommandeert
als de zendeling niet vertrouwende).

Het was niet dit eerste rapport dat de Heer V. M. mij van
anderen hadde medegedeeld, dat de ondervinding mij geleerd
had niet met de waarheid over een te komen, en mij verpligtede
op mijn hoede zijn in alles wat mij van dien aard van hem kwam.
Ik antwoorde hierop naar waarheid, namelijk: Dat de Heer
Martens mij van het hierbij het eerst voorkomende niets hadde
opgegeven en zich eenelijk had bepaald met te zeggen, zo als
boven in de text voorkomt. Op het uiten van de woorden van
het wedervaren met het vaartuig van den Fiskaal werd de Heer
V. M. zo driftig, dat ik volstrekt niet wist welke gedagten mij
daarvan te formeren. In zijne onberadenheid zeide denzelven ' :
«Ik zal aan de Heer Martens een brief schrijven om hem af te
vragen, wat de redenen zijn, hij aan uw een verschillend rapport
deed, en daarbij te spreeken van een vaartuig dat onder
beslag zoude gelegen hebben van de fiscaal en dat arrest gevioleert

' De aanhalingsteekens staan niet in liet M. S. Ik voeg ze er bij om de
lezing eenigszins gemakkelijker te maken.
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zoude hebben." Ik antwoordde de man simpel, dat hij doen konde
wat hem goed dagt. maar dat ik begreep dit niet weinig mij te
zullen comproniiteren, en het beste te zijn, hem voor Commis-
sarissen te laten komen, om hem de explicatie te vragen. De drift
van de Heer V. M. wakkerde meer en meer aan, dat mij eindelijk
vervelende deed neggen : «Mijnheer, Ik gevoele dat alles wat ik doe,
deszelvs jalousie over uwe magt als Gouverneur gaande maakt
en alles ten verkeerde opvat; dit verveeld mij en daar de werk-
zaamheeden van C.C. tog stille staen, is het beste, van mij die
geheel te doen cesseren en met het Engelsch schip de Wilherby,
dat juist was aangekomen, naer Batavia te retourneren."

Hierover ontstak dezelve zo in toorn, dat hij al wederom
uitriep: «Het zal wel niet waar zijn; UwEdele vertrekt niet met
Wilherby en zal Uw dat wel beletten." En zonder dat ik een
woord sprak vervolgde hij: «Ik leg mijn gezag als Gouverneur
neder, ik geve Uwe alles over ' ' . Daarop naar buiten gaande
riep hij aan de omstanders (onder dezen was de equipagie-
meester Budding) toe: «Mijneheeren adresseert u maar aan den
Heer Engelhard, ik heb mijn gezag nedergelegd." Met veragting
liep ik van hem weg na mijn kamer. Des avonds hoorde ik van
de Secretaris, dat hij wederom een spectakel gemaakt had van
den duivel en niet dan met moeite tot bedaren had kunnen worden
gebragt. De Heer V. M. kwam des avonds niet aan de tafel.

De volgende dag of de 4" Junij ging de Secretaris bij de Heer
V. M. om over eenige zaken zijne opinie te vernemen, want zulks
geschiede doorgaans tusschen de Secretaris en C C , wijl de Heer
V. M. moeiehjk tot een vergadering was te brengen, dit zekerlijk
rekenende beneden hem als Gouverneur. Zijn antwoord aan deze
was: «Adresseert u maar aan de Heer Engelhard, zo als die goed
vind", hem te gelijkertijd in handen stellende eene aan Hunne Excel-
lentien begonnen missive, die de Heer V. M. zcide, voor agt dagen
aangenomen had te zullen opstellen en welk gedeelte reeds was
geresumeert, met de boodschap, dat ik die brief konde vervolgen,
wijl hij zelve te veel te doen hadde om aan de Gouverneur Gen',
zijn verslag als Gouverneur in te zenden.

Ik liet mij dit welgevallen, dog beschouwde zulks als eene
declaratie van nu niets meer als Commissaris te willen doen, in
welke opinie ik mij ook niet te leur gesteld gevonden heb, alzo
de Heer V. M. zich zedert van alle de werkzaamheden heeft
geexcuseerd, of beter gezegd ontrekt, en mij met den Secretaris
daarvoor laat optornen; dog dat is het minste daar de bezigheden

1 Op deze zinsnede staat in margine van het stuk: „N.B. bij de/.e sceue
was Mijnheer in zijn hemd."
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van Commissarissen, zedert de opstand te Saparoua aanmerkelijk
zijn verminderd, en de Secretaris zelve nu meer regelmatig kan
werken en zijne stukken afdoen. Het kost echter moeite een stuk,
dat hem ter lecture werd aangeboden uit zijne handen te krijgen'
blijvende alles op de schrijftafel leggen.
Den 4", 5" en 6" kwam de Heer V. M. noch middag, noch

avond aan de tafel. Na de ontmoeting op den 3" had ik directelijk
het plan gemaakt, het Gouvernementshuis te quitteren, en op
mij zelve te gaan wonen, en bereids een huis ter bewoning bij-
de Heer Moorrees besproken. Van deze mijne verhuizing wilde
ik nogthans aan de Heer V. M. niets doen blijken, om eerst af
te wagten het vertrek van de Heer Mackenzie, om wanneer
deze verhuizing lusschen C. C. verwijdering mogt veiwekken, zulks
geene vertraging te doen veroorzaken in de afdoening van zaken
met liet Britsch Gouvernement wegens de residentie Ternate
en onderhoorigheden. En ik beklage mij niet, dat ik voorziende
genoeg ben geweest, dit bij de Heer V. M. eenig kwaad bloed
zoude zetten; en in de conversatie verkoeling zoude te weege
brengen, doch ik heb niet kunnen voorkomen, dat zulks zoude
hebben gehad de eclaterende gevolgen, als het resultaat is komen
op te leveren.

De kruijser Nautulus vertrok op Zondag den 8 dezer met de
Heer Mackenzie met voornemen om Java aan te doen. Voor dat
ik dien morgen met mijn vrouwe naar de kerk ging, stelde ik de
brief voor de Heer V. M. om hem van mijn voornemen kennisse
te geeven, verbeeldende mij dit het eenigste middel te zijn, om de
Heer V. M. tot nadenken op te leiden en woordenwisseling
voor te komen. Deze brief was van de volgende inhoud:

Ik gevoele bij mij zelve, dat ik bereids veel te lang gebruik
gemaakt heb, van de goedheeden aan UwEdeles tafel, en dat
het eene indiscretie zoude sijn, daarvan langer te profiteren,
zo als van heeden af dan ook verklaarde, geen gebruik daarvan
te zullen maken.

Het Gouvernements gebouw, dat Uw WelEdelGestr. en ik
occuperen, laat echter niet toe het houden van twee ménages.
Terwijl de thuin op Batoe Gadja niet wel te betrekken is in
de presente gesteldheid van zaken op Amboina en zulks in
overweging nemende, heeft mij doen besluiten, een huis buiten
het casteel Victoria in te huren en voor zo lange mijn vrouw
en ik nog op Amboina zijn, aldaar onse intrek te neemen,
zullende hetzelve morgen door ons werden geoccupeert.

Ik kan niet nalaten UwEdelGestr. hiervan bij deze kennisse
te geeven, en tevens zo voor mij zelve, als voor mijne vrouw
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te bedanken voor de genotene goedheden en vriendelijkheden
van UwWelGestr. en Beminde ' , en waaraan wij steeds ge-
denken zullen, en zulks op de een of te andere manier zullen
tragten te recompenseren.

Ik heb hiermede de eer te zijn

Uit de kerk komende zond ik deze brief aan de Heer V. M.,
en ging daarop bij de Heeren Moorrees en Keijzer, die ik sprceken
moest, alwaar ik mij een half uur vertoefde. Ik was met mijn
vrouwe afgesproken, dat zij na kerktijd zoude gaan bij Mevrouw
V. M. om haar met de redenen van ons delogeren bekend te
maken, en te bedanken voor de genoten vriendelijkheden aan haar
huis. Billijk had ik mogen verwagten, dat mijn vrouw voor de
onbetamelijke aanvallen van den Heer V. M. bevrijd zoude zijn
gebleven, daar zij niets gemeenschappelijks had met de geschillen
tusschen ons, en zijn vrouwe slegts eene beleefdheid had willen
aandoen. Dan helaas! het tegendeel vond plaats. Van mijne visite
bij den heeren Moorrees en Keijzer retournerende, en de poort
van het fort binnen gekomen zijnde, of ik hoorde een schrikkelijk
geschreeuw in het Gouvernements huis. Ik verhaastte mijne schre-
den, als zeker stellende aldaar iets met den Heer V. M. gaande
te zijn, zonder nogthans te kunnen berekenen hij mijn vrouw in
dien tusschentijt had geattaqueert. Het huis binnen treedende, vond
ik aldaar de Heer V. M., de Secretaris — deze was op het alarm
dadelijk na het Gouvernements huis gegaan — mijn vrouw en
mevrouw V. M. De Heer V. M. in een woedende drift tegen
mijn vrouw uitvarende, die een weinig van hem verwijderd stond.
Ik ging onmiddelijk naar mijn vrouw. Doch de Heer V. M. mij in
het gezigt krijgende, kwam in een dreigende houding met het
tonen van zijn vuist op mij af. tot bot op mijn lijf. Ik bleef pal staan
hem af te wagten, en was voornemens zo hij de handen aan mij
hadde uitgestoken hem van mij af te keren, zo goed ik konde, en
assistentie te vragen bij den Kolonel Krayenhoff, die allernaast het
Gouvernements huis woonde en op zijn stoep op en neder wandelde.

Het bleef gelukkig bij deze furieuse aanval. Dan nu braakte de
Heer V. M. zijn gal uit in bewoordingen, die het hart van een ieder
aanschouwer door griefde. Ik moet hier nog bijvoegen , dat de Heer
V. M. eenige Europese ordonnancen en ambtenaren in zijn dienst
hadde, die met de slaven nu alle bijeen gekomen waren, als ook
de assistent Huigen, aanstaande schoonzoon van de Heer V. M.

Om de draad hiervan niet te verliezen, zal ik deze vervolgen

' Met deze zotte uitdrukking, die ik ook in andere brieven van E. aontref,
bedoelt hij natuurlijk de vrouw van den geadresseerde. Verg. £njcWard-artikel,
bl. 1010.
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en ter gepaste plaats van de uitdrukkingen van de Heer V. M. ge-
wagen. Nadat ik de Heer V. M. op eene zeer gepaste wijze had doen
gevoelen het onbetamelijke van zijn gedrag en misschien uit over-
tuiging van zijne verongelijking en zich niet te kunnen redden,
kwam hij nu tot de disperatie van zich in arrest te begeven. Ik
antwoorde hem daartoe onbevoegd te zijn, en dat zo hij zulks
verkoos, schoon ik oordeelde daartoe als Gouverneur van de
plaats ongeregtigd te zijn, hij zich als dan aan de Collonel der
troepen te moeten adresseeren, die dan ook dadelijk in het Gou-
vernements huis werd geinviteerd en ook onverwijld aankwam. Deze
het Gouvernements huis binnen getreden zijnde, verklaarde de
Heer V. M. aan den Collonel Kraayenhoff, dat hij zijn arrestant
was. Zeer koel antwoorde hem deze, dat hij onbevoegd was den
Gouverneur van de plaats te arresteren, waarop V. M. ant-
woorde, dat hij zich zelve in arrest begaf; dat collonel Kraayen-
hoff beantwoorde met te zeggen, dat zulks geene verandering
maakte in zijn magt tot zulk een daad over te gaan, en tragte
den Heer V. M. door allerhande overredingen van zijn disperatie
terug te brengen; dan niets had invloed om zijn drift te beteugelen.

De Heer V. M. had mogelijk verwagt dat ik hier tusschen beide
zoude gesproken hebben en hem van dit voornemen getragt terug
Ie brengen, dan hij vond zich hierin teleur gesteld; en het kwam
geenzinls in mij op, om hem hiervan te diverteren; integendeel
mijn plan was reeds gemaakt, om wanneer hij bij zijn plan was
gebleven, gedurende zijne arrestatie twee commissarissen te be-
noemen tot het waarnemen van de maniance van zaken '.

Hij bleef dus bij zijn voornemen onverzettelijk, de Collonel in-
tusschen ziende dat ik mij daarinne niet meleerde en ziende de
Heer V. M. niet te kunnen doen veranderen van zijn voornemen ,
zeide de Kolonel zeer mannelijk: «Mijn Heer V. M. zo gij uw dan
in arrest wilt begeven, verklaard zulks dan ook aan de colonels
van de schepen, die ik dadelijk hier zal inviteren, dog uw post
moet gij in alle gevallen waarnemen." (Op dit zeggen zeide de
Heer V. M., dat hij geen officier was en van de waarneming van
zijn post in arrest geexcuseerd te zijn, waarvan de colonel
Krayenhoff zeer laconiek het contrarie sustineerde). «En dan ver-
zoek ik 2 dadelijk een schip; om naar Batavia af zenden om
daarvan aan H. Excell». Comra" Gen' kennisse te kunnen geven"
en verliet het Gouvernementshuis.

Deze inval, gevoegd bij zijn subiet verlrek maakte bij de Heer V. M.,
dje impressie, dat hij zijne driften beteugelde en tot nadenken kwam.

> Ook hieruit loeren wij do onbeduidendheid van dezen eersten Commissaris
kennen!

* 't Is do voortzetting vau hetgeen overste Krayenhoff zeide.
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De Secretaris van de Commissie, die in de grootste verlegen-
heid was, hoe zich in deze behoorde te gedragen om zich aan
geene verantwoording te maken of bloot te stellen. inzonderheid
in zijn geval, daar de Heer V. M. de onbeschaamdheid had zich
op hem te beroepen omtrent zaken, die juist het tegenover-
gestelde aan de wezentlijke toedragd waren of bezeiden de waar-
heid en teevens niet te handelen, strijdende met zijne plichten,
maakte van dit moment gebruik den Heer V. M. terug te doen
komen van zijne overdrevene dwaling en bragt hem tot dat einde
al het geene onder het oog, dat nodig was hem opmerkzaam te
maken, tot zijne plichten terug te brengen en van zijne over-
drevene dwaling te doen terugkomen. En zulks had dan ook ten
gevolge, de Heer V. M. zich berade en van zijn arrest afzag, in-
dien ik van mijn voorneemen wilde afzien, het Gouvernementshuis
te quitteren.

Hoe veele reedenen ik nu ook voor mijn persoon en die voor
mijn vrouw had, om geen het minste gehoor aan dit voorstel te
geven, bragt mij hetzelve nogtans in verlegenheid, wat in
deze te kiezen in de onzekerheid, hoe hetzelve door Hunne
Excellentien Commissarissen Generaal zoude kunnen worden op-
genomen en wat de Heer V. M. zoude beginnen bij aldien ik
mijn voorneemen ten uitvoer bragt. In deze tweestrijt kwam in
mij eene bedenking op, namelijk de situatie van het Gouvernement
en toestand van zaken met de rebellen te Saparoua, Haroeku en
elders, om bij vacature van de post van Gouverneur, wie daarmede
te chargeren, daar zoals ik hiervoren zeide, het benoemen eener
commissie aan bedenkingen sujet zoude zijn, die mij verant-
woordelijk zoude maken en ik voor mij zelve vermeende onbevoegd
te zijn, mij daarmeede te chargeren, en dat ingevalle ik mij daar-
meede belastte tevens in 't geval zoude komen niet voor het eind
van de Mousson, naar fava terug te kunnen keeren: deze over-
weging en meer anderen deden mij dan ook komen tot het
besluit, om met ter zeide stelling van de door de Heer V. M.
mij aangedane belediging en verongelijkingen en onder reserve
van mij daarover in tijd en wijle te zullen revangeren, aan de
adhortatien van den Heer Secretaris gehoor te geven, en de
sacrifice te doen, ten belange van het Gouvernement, vooreerst
bij de Heer V. M. en vrouw met mijn vrouw te blijven inwonen,
doch met het voornemen al echter, om bij de eerst voorkomende
gunstige gelegenheid mij te retireren uit de Gouvernementswoning en
op mij zelve te gaan wonen daer (ik) het brood, wat ik geniet
wenschte met mijn vrouw liever in stille eenzaamheid te smaken
dan de overvloed te genieten aan een tavel van eenen anderen
Judas. De Colonel Krayenhoff werd verzogt in het Gouvernements-

35
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huis te komen, en werd geïnformeerd deze eclatcrende gebeurte-
nisse was getermineerd.

Des niet te min, de Heer V. M. responsabel houdende voor
zijn ongemesureerde gedragingen en grievende uitlatingen, waarvan
sommige derzelven aan te stippen, UwEdGestr. ten hoogsten van
de Persoon V. M. indigneren zal.

Ik zal slegts eene schets daarvan geven kunnen, daar het
moeijelijk is, eene schakel daarin te volgen, wijl eene dolle drift
hem alles deed uitbraken wat hem voorkwam, en zonder hij zelve
in staat zoude zijn de applicatie daarvan te kunnen maken. En
zal mij dus maar alleen bepalen tot het substantiële

De Heer V. M. beschouwde zijne plaatsing in het Gouvernement
van de Molukken een bedrijf van mij, niet uit vriendschap, maar
als een gevolg van cenc bevorens teegens hem opgevatte wraak
over mislukte pogingen van mijne zijde hem te bederven, en daar-
mede geen ander oogmerk te hebben, als zijn ruine zo als dan
ook volkomen door mij bereikt was, verklarende door de plaatsing
aan het hoofd-bestuur van dit Gouvernement ongelukkig en ge-
ruineerd te zijn. Dit als eene verregaande ondankbaarheid teegens
Hunne Excellentiën de C. C. G. G. aanmerkende, bragt ik hem
zulks onder het oog en deed hem gevoelen dat hij het Opperwezen
danken moest onder de presente order van zaken in zo eene
honorabele betrekking te zijn. Dat de voortzetting van zijn huwelijk
met zijn presente vrouw ook was geschied om hem ongeluk te
bevorderen, zo als hij verklaarde beide te zijn en niet uit een
principe om dezelve gelukkig te maken, zo als ik mij expliceerde,
mij te dien aanzien beroepende op hunne kinderen de Heer van'
Prehn en vrouw. Dat ik bij Zijne Excellentie Elout tegengewerkt
had zijne benoeming als resident van Cheribon met mij te interes-
seren voor de Heer Servatius mijn neef, en mij bij hem gedragen
had als of ik gaarne zoude zien hij de post erlangde. Dat ik de
Ambtenaren tegen hem had opgestookt en zijn gezag had onder-
mijnd. N.B. ik permitteerde niet eene van de ambtenaren mij
te komen spreeken en zelvs niet werd ', omdat ik opgemerkt heb
de man daarop jalours is, en de nadeligste gevolgen trekt om
alzo niemand in ongelegenheid te brengen of aan zijn vervolgingen
te exposeeren, daar dezelve paal nog perk kent.

Dat hij uit zijne archieven stukken zoude produceeren, waardoor
ik mij aan C. C. G. G. ten hoogste verantwoordelijk hadde gemaakt,
speciaal ook met relatie tot de onlusten te Saparoua, ten dezen
sujette aan de Colonel te kennen gevende, dat bij zijne arrestatie
alle zijne papieren onder het zegel moesten worden gebragt, om

' Ik deuk dat hier iets in do pen is gebleven.
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voor mij te worden gesecreteerd. Beschuldigingen van de grootste
atrociteijt en dewelke ik hem op Batavia komende zal doen
bewijzen, zo niet dezelve van te voren in te trekken, dat ik tot
de laatste dag van mijn aanwezen alhier zal sparen.

N. B. Dit zegelen van papieren zal men ligt gevoelen was eene
noodzakelijkheid, om voor inij onbekend te houden zijn genomen
mesures, en het bestuur der zaken van de Molukken als Gouver-
neur, en voor hoeveel hij aandeel heeft in de opstand van
Saparoua, waarvan hij nu wel de schuld zoude werpen op den
ongelukkigen van den Berg, met die te beschuldigen van bedrijven,
waartoe hij zelve de order gegeven en die hij nu wel zoude
negeren in de veronderstelling de archieven te Saparoea wel
zullen verloren of verbrand zijn.

Eene opeenstapeling van beschuldigingen bij nog zo veele
anderen en gevolgtrekkingen alle getrokken uit de schimmen der
verbeelding; en de uitwerkselen zijn van een wanhopend mensch,
die zich hier eene verveling is, als ontbloot zijnde van de aisance,
waaraan hij gewoon is en hem het leven aangenaam maakt. Die
zich gevoeld aan het Nedeilandsch Gouvernement verantwoordelijk
te hebben gemaakt en zich niet meer te kunnen redden; en die
het probeert een coup te wagen of dezelve hem van voordeel
zoude kunnen zijn, als zich toch verloren achtende.

Wat explicatie toch kan anders gegeven worden aan de conduite,
die de heer V. M. houd om bij de minste voorval of omstandigheden
te verklaren zijn gezag neder te leggen en aan mij op te dragen
of zich te begeven in arrest. Lag in zijn gedrag geen geheim
oogmerk verborgen, die de tijd en omstandigheden alleen zal
kunnen ontwikkelen, behoorde immers de inhoud mijner voormelde
missive geen aanleiding gegeven te hebben, zich over dien inhoud
zo gevoelig te toonen, veel minder tot het disperaat besluit te
komen, zich aan den dienst van het Gouvernement te onttrekken,
om niet te zeggen zijn post te verlaten; en dat wel nu in deze
rupture met zig in een staat van arrest te stellen. Daar immers
mijn inwoning met den Heer V. M. eene pure particuliere zaak
is, die niets gemeenschappelijks heeft met onze betrekking als
commissaris of deze mijne verhuizing eenige veranderingen maakte
in de werkzaamheden, of van eenige invloed zijn.

De grootste tegenstrijdigheid legt zelvs in zijn gedrag, alzo hij
zich beklaagd op de eene tijd, dat hij zo veele ongelden heelt
moeten maken, met mij en vrouwe aan zijn huis te logeren, en
de tafel te geven; en de andere tijt beklaagd hij zich en begeeft
hij zich in arrest, omdat ik zijn huis wil quitteren en hem van
die last ontslaan; een dusdanig gedrag kan immers nergens werden
te huis gebragt.
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De Heer V. M. heeft ook kunnen goedvinden, in de woede
van zijne driften zich te vanteren mijne animositeit tegens hem
geboren zoude zijn geworden, omdat hij in de behandeling van
zaken niet altoos mijn opinie gevolgd heeft. In de eerste plaats
heb ik zulks immer van de Heer V. M. niet gevordert, en heeft
ook niet plaats gevonden. Dan aan de andere zijde was ook in
deze zodanig voorzien, als met de waerdigheid van onze caracters
overeenkwam, namelijk daar wij met onze twee waren, en den
eenen boven den anderen in het voleren geen regt was gegeven
of beter gezegd, wiens gevoelen in cas van verschil behoorde te
worden geaccepteerd, heb ik van het eerste moment af aan, dat
onze werkzaamheeden begonnen, ter gepaste gelegenheid te kennen
gegeven, dat wanneer wij dissentieerden in gevoelens, daarvan in
de resolution aantekening zoude werden gehouden. Dat men in
de keuze zoude overeenkomen wiens gevoelens zoude worden
gevolgd, of wel bij loting worden beslist. Om alzo bij Hunne
Excellentien een en ander te doen blijken, en over de merite
van elks gevoelen te kunnen oordeelen. Dan de Heer V. M. heeft
niet verkozen tot dit voorstel toe te treden, maar zijn gezag te
doen gelden, op eene voor hem aller declineerendste wijze, met
te verklaren, of zijn gezag als Gouverneur neder te leggen, of
zich in arrest te begeven, ziende hij zijn zin niet te kunnen
krijgen, en dat hem dan ook in zommige gevallen gelukt is als
onder anderen met het introduceren van het papierengeld en de
verwisseling van het papier, waarmeede het aangelopen heeft tot
in het begin van Junij of laatste Mei, de juiste tijd kan ik nu
niet opgeven of wel daarna bepaald zijn; doch zeker niet voor
den 26 Meij jl., dat is een époque, die mij te wel bekend is, dat
mij dezelve zoude kunnen ontslippen. Het uitbetalen van Sp* 500
aan de Engelsche resident van Banda, Sergent voor een door den
Heer Berkhoff overgenomen woning, en nu laastelijk mede de
briev in questie, zo dat ik herzegge ik mij geen denkbeeld kan
formeren van zo een karakter of van de vrees van deze Hr. V. M.
Daar zijne opvliegenheid geen paal nog perk kend en zijn woede
zonder voorbeeld is, dat dus aanduid, de man of spijt gevoeld
of geen huislijke genoegens geniet en met zijn zaken in de war zit.

Het is waar dat de glorie hem tot het hoogste toppunt brengt,
en jaloers is op gezag , wand zo als gezegd is seedert hij in het
gezag als Gouverneur is gelreden, heeft hij zich voorgesteld verre
verheven te zijn boven commissarissen, is over gegaan buiten
mijn voorweten dingen te doen, die hij niet vermogt te doen,
en hem eene groote verantwoording opleggen; heeft alle de
dienaren van mij afgetrokken en verwijderd met te vorderen alle
papieren of berigten van de ambtenaren op Amboina aan hem
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worden gerigt; zelfs pousseerde de Heer V. M. zulks zoo verre,
dat hij niet eens nodig oordeelde, de collegien en ambtenaren bij
het doen van den eed meede de gehoorzaamheid aan de Com-
missarissen tot den overnaam der Molukkos beloofden; het was
genoeg zulks geschiedde aan den Gouverneur van de Molukken
en alle zulke vorderingen meer, die 's mans kleinheid aantoonde
en bekrompenheid van denken. De wrok die de Heer V. M. tegens
de Gouverneur Martin heeft opgevat, heeft zijn oorsprong, omdat
de Heer Martin van het moment, dat de Heer V. M. in 't gezag
als Gouverneur getreeden is, de gezondheid van Commissarissen
niet meer gezamentlijk gedronken heeft aan zijn tafel, maar eerst
die van mij als Commissaris en daarna die van den Heer V. M.
als Gouverneur, dat bij een man van zijn trots en opgeblazenheid
niet buiten opmerk konde blijven, en sensatie verwekken moest.
Intusschen deed de Heer Martin zulks alleen om de Heer V. M.,
die hij spoedig had leren kennen, te piqeeren.

Ik maak u mijn waarde Broeder hiermeede in dit detail bekend
en wanneer uw mijn waarde Broeder mogte te ooren komen,
dat men te Balavia bekend is met de oneenigheden tusschen de
H' V. M. en mij, voor te kunnen komen daarover niet in mijn
nadeel worde gesproken en een gepast gebruik te kunnen maken
van het gene hierbij voorkomt, ja zelvs zo de noodzakelijkheid
zulks mogt komen te vorderen bij Hunne Excell. Commissarissen
Generaal hiervan een gepast gebruik te kunnen maken '.

Nadat de heer V. M. op den 3 dezer zich in voegen als boven
vermeld vergeten had bij een uitlating, die mij attent maakte,
toen ik zeide dat ik oordeelde de werkzaamheden als Commissaris
te Amboina gecesseert te zijn en in de omstandigheden van de zaken
alhier geene verdere inspectie van de kantoren in de Molukko's
konde geschieden, mijne commissie te zullen eindigen en met het
Engelsche schip de Willerby mij naar Batavia te zullen begeven,
antwoorde de Heer V. M., dat dit nietwaar zoude zijn; dat ik hem
nu niet op zijn zelve mogt laten en wel te zullen zorgen, dat ik
in deze omstandigheden niet na Java terug keerde.

De Heer V. M. van zijne correspondentie met Z. Excell. den
Heer Gouverneur Generaal mij niet medegedeeld hebbende, zoude
het mij niet verwonderen, de man er op uit is, om bij den Gou-
verneur Gen' te versterken en te sisteren, mij in de Commissie
te laten continueren, totdat de zaken van de rebellen afgedaan
zijn, en dan de werkzaamheden in de Molukken verder te kunnen

' In margine staat hier nog: „De sucoiute inhoud hiervan dus neef Baud
uitgetrokken zenden in dit geval eene noodzakelijkheid om de gegeven
details er van te kunnen te kennisse van C. C. G. G. worden gebragt."
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voortzetten en zijne voordragt met alle schoonschijnende redenen
omkleden zal. Ik achte mij mitsdien gehouden UwEdelGestr. op
het allerdringendst te solliciteeren uit goede canalen na te sporen ',
of iets dergelijks door den Heer V. M. getendeerd wordt,
om alsdan hetzelve op alle mogelijke wijze tegen te werken, en
aan Hunne Excellentien stellig te verklaren, dat ik hier van geen
het minste nut voor het Gouvernement kan zijn; en intusschen voor
het Gouvernement van het uiterste belang is van hier mondelinge,
en echte rapporten te erlangen, nopens de staat van zaken te
Amboina en onderhoorigheden. Dat Hunne Excellentien in een
abouchement van een uur meer zullen verneemen, als op een riem
papier kan geschreven worden. Dat ik mij volgaarne onderwerp,
ingevalle mijn dienst door het Gouvernement noodig mogt geoordeeld
worden, in de maand November of December naar de Molukkes
te zullen terugkeeren, </oe// 0«</*v <-<•« a«afer £«/»«/-, also ik met
den H'. V. M. niet meer kan en niet meer zal werken: en dit kan
UwEdelGestr. stellig verklaren. Er is hier bijna niemand, die niet
van onder zijn gezag wenschte te zijn ontslagen, mogelijk eenige
wijnige van zijn creaturen uitgezonderd, die hij favoriseert en met
hem huilen, dan deze zijn dun gezaaijd '-.

De Secretaris van de Commissie Baumhauer is benoemd geweest
lot secretaris van den Gouverneur in de Molukken, daarna tot
hoofdadministrateur van Amboina op een traktement van 650 en
1200 ropijen s'maands; dan gelukkig dat de dispositie nog niet was
genomen, ten minsten de resolutie daarvan nog niet was gecou-
cheerd en afgegeven, alzo de man zedert zo vele zaken heeft gezien,
die bij hem aanstoot hebben veroorzaakt en verwekt, en om zijn
deugdzaam karakter niet te krenken op eene cordate wijze voor
laatstgenoemde post heeft bedankt, en zich in welk een post ook
alhier, niet met zijn genoegen zal laten employeren. De man ver-
diend achting, om zijne bijzondere goede conduite als secretaris
van de commissie, als aan beide willende genoegen geven. Of-
schoon de heer V. M. hem alle blijken geeft van attenties en hem
te' zijn toegedaan, houde ik mij echter overtuigd hij hem niet
genegen is. De gereserveerde conduite, die de man houd, en die
hem in de geschillen tusschen mij en den Heer V. M. eer aan-
doet, verwekt bij den Heer V. M., dat hij het gedrag dat dezelve
houd, ten eenen male afkeurt.

Hij houd zich nogthans onpartijdig en laat zich over niets uit,

• In margino staat hier: „Neef Band kan middelerwijl(?) in deze van
dienst zijn."

' In zijn brief aan Elout d.d. 16 Juni 1817 dringt Engelhard ook aan op zijn
teruggaan naar Batavia, daar „alhier van geen het minste nut te kunnen zijn"-

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:47AM
via free access



IN DE MOLUKKEN IN 1817. 551

en doet als secretaris zijn pligt. Het is dan ook om deze redenen
en motieven, dat ik mij voor dien Heer interessere en zijn persoon
aan UwEdelGestr. indagtig maak.

Het zoude mij niet verwonderen, dat de Heer V. M. alle mid-
delen in het geheimelijke zal te werk stellen denzelven alhier te
houden in een of ander emplooy in de Molukken, dan naardien
hij bereids alhier is gedepecieerd geweest voor den post van
hoofdadministrateur, volgende in rang op den Heer Gouverneur
van de Molukken, zo zoude ik wel mogen vragen, zulk een post
aan hem buiten de residentie Banda of Menado zoude kunnen
worden geconfereerd.

Gene van deze posten, meene ik van den secretaris Baumhauer
verstaan te hebben, hij zal ambieeren. Ook vinde ik mij verplicht
UwEdelGestr. te moeten verklaren, dat het plaatsen van den Heer
Baumhauer in eenige bediening in de Molukken mij ten hoogsten
onaangenaam en in mijne omstandigheden nadeelig zoude zijn,
omdat ik mijn beroep op den Heer Baumhauer heb om trouw alles
wat gebeurd is (w«fc Af aW*p ?.') en hoe eerlijk en deugdzaam ook
de man is, (*»««??) zorgen moet hij van den Heer V. M. indepen-
dent blijft.

Permileert mij dierhalven UwEdGestr. hierop attent te maken,
en mede op het instantig te verzoeken te zorgen, dat hem de
kool niet word gestoofd, en door intrigues en bemerkingen van
de consorten van den Heer V. M. voor eenige post in de Mo-
lukkes werd benoemd.

Het Gouvernement zoude hierbij grotelijk komen te lijden,
daar hij Hunne Excell. Comms" Gen' met zaken kan bekend
maken, die Hoogstdezelve nodig hebben te weten, en waarmede
ik zelve niet volkomen bekend ben, vermits ZEd. nogal inzien
heeft in de Archieven van de Heer V. M. als Gouverneur, waar-
toe mij de gelegenheid geheel benomen is.

Het gebeurde op den 3, 8 tusschen mij en den Heer V. M.
heeft te veel geéclateerd en publicitijd gekregen, dat hij zich zoude
mogen vlijen zulks op Amboina verbleef, en niet naar Batavia
overwaaijde en ter kennisse kwam van Hunne Excellentien Com-
missarissen Generaal. Van de eerste rencontres en voorvallen met
de Heer V. M. zoude ik mij durven verzekerd houen dat berigt
gedaan is naar Batavia, wat meer van het gebeurde op den
8 Juny in 't Gouvernements huis ten bijwezen van de commandant
van de troepen van een aantal aanhoorderen , en hunne bediendens
zo buiten als binnen 't huis. De man is al te gerafineerd zulks
niet zelve in te zien en niet in de voorbaat te zijn daarmede het
eerste op te komen, en de grond te leggen tot eene goede ver-
dediging om te zien de baan voor zich te zuiveren. Hij heeft
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reeds in het bijwezen van de secretaris zich op zijn getuigenis
beroepen, omtrent zaken ten eenen male bezijden de waarheid;
onder anderen heeft hij de onbeschaamdheid gehad van de secre-
taris de getuigenisse te vorderen, of ik hem niet in onderscheidene
gevallen aan de eettafel en andere gelegenheden had geprostitueerd ' ;
en of ik bij alle gelegenheden dat wij de zaken niet eens waren, in
drift teegen hem uitvoer, een gepremiteerde onwaarheid -. Trouwens
zijne eigene gehoudene conduite justificeert mij van die blaam.
Zijn belang zoude dus komen te vorderen, hij de Heer Baumhauer
onder zijn gezag en gehoorzaamheid bragt, om hem daardoor aan
zich te verbinden en te verpligten. Het geen deze Heer in de
onaangenaamste positie zoude brengen, om ondanks zich zelven,
zaaken te verzwijgen, die hij zich tot een pligt zoude rekenen,
te moeten openleggen, zulks van hem gevorderd wordende, en die
in mijn geval van het uiterste belang zijn kunnen.

In de zaak tusschen mij en de heer V. M. geneert mij het
meest, dat ik de man ben, die hem voor de Molukken aan Hunne
Excellentien Elout en Van den Capellen voorgedragen heeft, als
daartoe van de ambtenaren, die daarvoor in aanmerking kwamen
de bekwaamste te zijn, echter met deze bijvoeging, dat ik zijn
moeijelijk caracler onbeoordeeld liet en nu zijn aanklager te moeten
zijn. Enfin wij moeten over eene kleine delicatesse heenen stappen,
tot behoud van eigen eer of verlies van mijn verkregen reputatie.
Ik zal hem nogthans voor niet meer bezwaren als met de plicht
in de dienst van het Gouvernement van mij komt te vorderen,
en laten aan Hunne Excellenties de beoordeeling over, in hoeverre
hij als Gouverneur van de Molukken waardig is te continueren en
geraden zijn zal.

Ik doe bij dezen verzelle een extract uit de brief op het sujet
van de Heer V. M. aan Zijn Excellentie Elout ter meerdere informatie
Aan zijne Excellentie van der Capellen heb ik ditmaal niet ge-
schreven; dat zal ik tot eene volgende gelegenheid uitstellen.

Mijn voornemen is om het Engelsche schip the Swaluw, die
van Haroekoe komen moet, af te wagten om daarmeede, nadat
de specerijen ontlast zullen zijn, en hetzelve na Menado > wordt
gedepecheert, de reize te doen naer Ternate, en treffe ik het dan
dat de zaken zich op Ternaten zich spoedig schikken en de reize over
zee eenigzints voordeelig uitvalle, is er mogelijkheid dat ik ook

i Zoo de lezer mocht twijfelen, of ik dit woord wel goed heb overgenomen,
kan ik hem verzekeren, dat daaraan geen twijfol bestaat.

' Dat Engelhard anders ook driftig kon zijn en wist te bulderen, lezen wij
in Prian^on, dl. I , bl. 86.

» In een der afschriften staat China.
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nog Banda aandoe. Zo dan ben ik als van zelve van de Heer
V. M. ontslagen; en wordt mij de gelegenheid benomen de
Ternataansche togt te doen, komen bij mij geen consideratien in
aanmerking, en ik verlaat het huis van de Heer V. M. dog zal
mijne messures zodanig neemen, dat bij aldien hij de malligheid
of dolligheid mogte hebben zich in arrest te begeven gedekt te
zijn, zonder mij het allerminste te compromitteeren. Mijn vrouw
en ik zouden het betreuren onder het dak te blijven van zo een
man. Ik ontvang bijna geen brieven of de cachettes zijn geschonden
en draagd het kenmerk weg van geopend te zijn. Men kan niet
zo slegt practiseren of ik heb hem nu genoegzaam leeren kennen
daartoe capabel te zijn.

Daar zo ontvangt de Heer V. M. een missive van de Capitein
van de coloniale corvel Iris, de Heer Pool, leggende thans te
Haroekoe, die daarbij zijn verlangen te kennen geeft tot mijn
overkomst, om over de staat van zaaken met mij te aboucheren.
Dit schrijven stelle ik mij voor verwekt bij de Heer V. M. eene
onaangename sensatie. Ik zal zien hoe hij zich houd en gedragen zal.

' Door gebrek aan tijt zal ik deze besluiten; misschien doet zich
de gelegenheid op over een paar dagen nader te schrijven. Deze
ontvangt UwEdelGestr. met de adelborst Bousquet van boord van
de Nassau, een zeer geschikt en fatsoenlijke jongman. Mijn vrouw
maakt hare complimenten aan UwEdelGestr. nevens mij aan
nigt Muntinghe, nigt Court en neef en nigt Baud. Inmiddels dat
ik de eer heb mij met de meeste agting te noemen

WelEdele Gestrenge Heer Zeer Waarde Broeder
UWel Geb. dienaar en liefhebbend broeder

Engelhard.
P.S »

Als kenschetsende de verhoudingen, breng ik hier nog in herin-
nering het extract van een gouverneursbesluit d.d. 15 Augustus 1817
N". 6. Wellicht stond het in verband met Eugelhard's vertrek
naar Ternate, dat den 22" d. a. v per ifwa/ww plaats had, zoodat

* Hier in inargine: „Ik heb nader in reijpe overweging genomen of liet
raadzaam zoude zijn mij aan hunne Excellentien de C. C. G. G. te adresseren.
Hoe meer ik de zaken inzie, hoe noodsakelijker mij voorkomt, mij officieel
aan Hunne excellentien te adresseeren oui van het gedrag van den Heer
V. M. kennis te geven. De brief daarvoor dienende sluit ik in dezen af, met
zeer vriendelijk verzoek om die eigenhandig aan Hunne Exc. over te geven.
Ik ben volstrekt niet in details gekomen. Dit moet ik naar aanleiding van
den inhoud dezes aan UwEdgestr. overlaten."

* Dat P.S. handelt over onbelangrijke huishoudelijke zaken en kan ik
moeilijk lezen.
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Buijskes, van Batavia op reis naar Ambon, hem daar aantrof;
opmerkelijk vind ik in dit stuk de aanteekening van Van Middel-
koop, dat hij van zijn medecominissaris ontving <w#«fe»,to«fe nota's:
het doet mij toch denken aan de slordige verzameling van de
Engelhard-stukken, waarvan ik in de inleiding gewaagde. Ziehier
de bewoordingen van het besluit:

Na aanleiding van twee door den secretaris van Commissarissen
ter overname der Molukkes Baumhauer op gisteren avond ter
agt uren, in naam van den eersten Commissaris Engelhard over-
handigde dog ongetekende Notas; als eene wegens nog onafgedane
pointen, welke in de Instructie van Commissarissen voorkomen,
en waaraan als nog dient beantwoord te worden. En wegens
eenige lijsten rekeningen en dokomenten, welke eerste commissaris
rekwirerende is.

Is besloten
Om de wille van het singuliere en veel nadenking barende

wegens het geen in deze Handelingen ligt opgesloten.
Van de eerste te houden deze aantekening en te noteren, dat

wanneer de eerste Commissaris deze pointen eerder en op eene
geregelde wijze ter deliberatie had gelegd, en ook den tweeden
Commissaris de vrijheid had gelaten over de Instructie en verdere
papieren ter visie en lecture na behoren te disponeren, alsdan
zonder twijffel reeds voor het meerder gedeelte aan de rekwisiten
daarin vervat zoude zijn beantwoord en voldaan.

Deze commissarissen waren ongetwijfeld geen menschen. van wie
men bezieling kon verwachteu om met kracht zich tegen den toe-
nemend gevaarlijken opstand te doen gelden. Schout-bij-nacht
Buijskes — door C. C. G. G. op het bericht van de onlusten, ten
spoedigste met versterking naar Ambon gezonden, zoomede met de
bevoegdheid de Moluksche commissie te ontbinden, de beide leden
naar Batavia te laten teruggaan om zich te verantwoorden en zelf
het bestuur op zich te nemen, — Buijskes draalde geen oogenblik,
na alles bij aankomst te Arabon te hebben vernoineu, om zich in
plaats van de onwaardige commissie te stellen. Naar zijn oordeel
had Van Middelkoop zich //voor zijne onderhoorigeu zoo danig ge-
compromitteerd, dat hij geen achting noch vertrouwen meer kon
inboezemen", zoodat de afgezette gouverneur gelast werd zich dadelijk
uaar Batavia te begeven. Van dat oogenblik ging hij de vergetelheid in.

Wat Engelhard betrof, het algemeen gevoelen was hem oneindig
gunstiger, hetgeen den heer Parvé, den resident van Semarang,
hem d.d. 22 Juli 1817 schrijven deed :
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•Ik bedank UEdG. zeer voor den mij toegezonde brief, bedeelende
de overgave der Moluccos. Dan hoe beklaag ik Uwe tegenwoordige
positie en die van Mevrouw! Ik verzeeker UEd. dat alle de
Engelschen welke hier komen UEdG. en Mevr. Engelhard grootelijks
achten en Middelkoop in het ongelijk stellen. Waarlijk mijn vriend
gij hebt een adder in uw boezem gevoed. Het spijt mij zeer maar
verwondert mij geenzints; ik ken zijn valsch caracter. Ongelukkig
maar voor C. C. G. G. zij zo slegt reusseeren in hunne keuzen als
Van Middelkoop en Heijnis , , enfin dit is niet anders.

Zeker, hij was onverantwoordelijk zwak geweest, doch zijn houding
maakte het geenszins eeu eisch, oordeelde Buijskes, dat hij evenzeer
dadelijk naar Batavia werd verwijderd; daarom wilde deze commissaris
hem opdragen veeue generale inspectie van den staat, waarin zich
de residentie Bauda bevond". Nu bedankte Engelhard echter als
//zeer ongesteld", zoodat ook hij met //de eerst voorkomende scheeps-
gelegenheid" naar Java zeilde, natuurlijk nu niet meer op het schip,
dat elleudigeu Van Middelkoop opnam. Met dat al was 's mans groot
gezag — dat niet weiuig zou vermeerderd zijn door de gelukkige
onderhandelingen betreffende de overgave der Molukken — //ver-
nietigd", gelijk M'. H. J. vau de Graaff naar Holland meldde *,
deze te vreden, dat alzoo van de baan was //een man, gehecht aan
het oude stelsel en voor ingenomen tegen het nieuwe, zouder het
te kenueu; een man wiens crediet vele maatregelen had kunueu
belemmeren".

Bij de iustelling van den Raad van Indië in 1819 werd hij dan
ook — anders als vanzelf een aangewezen lid — voorbijgegaan.
Elout stond hem hierover niet kwaad te woord. Toen Engelhard
zich over de passeering kwam beklagen, kreeg hij ten antwoord,
dat de Koning, volgens het Regeerings-Reglement de gedane be-
noemingen ten deze moest bevestigen, en dat C. C. G. G. geschroomd
hadden daartoe ook hem, Engelhard, voor te dragen, aangezien
men nog iu Nederland geheel kon verkeereu ouder den ongunstigen
iudruk van hetgeen tijdens de Moluksche commissie had plaats ge-
vonden \ In 1821 kwam Engelhard er op terug en wel door Elout
in Holland er over te schrijven; hij wees er op, van zóó buiteu
alle schuld te hebben gestaan, dat schout-bij-nacht Buijskes hem

» Heijnis, onze resident van Palembang, moest wegens oneerlijkheid ver-
volgd worden: BWeuen-F. rf. Gras/f, dl. I I , bl. 19, 32, 37.

2 Briefen-F. d. Grao/f, dl. II , bl. 88-81).
» -Brieuen-F. d. Graa/f, dl. I , bl. 49.
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immers nog een commissie had toegedacht ' ; ook oordeelde hij
//zonder verwaaud te zijn", luidt het in den kinderachtigen toon,
hem eigen, dat zijn aanspraken op het lidmaatschap des Baads
onafwijsbaar waren //zoo uit hoofde van mijn langdurig verblijf in
Indië, als inzonderheid mijne onder het Engelsch bestuur gehouden
conduite en gedane opofferingen *, mitsgaders het vervullen van
mijne pligten in de dienst van Zijne Majesteit den Koning in den
aanvang van de regering van Commissarissen-Generaal en de over-
name van de Molukken uit handen der Engelschen''. De reclame
mocht echter oak toen niet bateu. Eerst met het dalen van Van der
Capelleu's zon en die van zijn alter ego M'. Van de Graaff, in 1824,
gaat de zijne weer rijzen. Commissaris-Generaal Du Bus lacht hem
vriendelijk toe eu gebruikt hem voor adviezen en commission. Komt
de Raad van Iudië in opstand legen dezen landvoogd, zoo'n goeijerd
als Engelhard wordt uu waarlijk een ftw«v»7/e. In 1826 biedt Du
Bus hem een zetel aan en — merkwaardige overeenstemming! —
zonder hiervan te weten, lokt hetzelfde jaar miuister Elout een
koninklijk besluit uit, waarbij Du Bus gemachtigd wordt, Engelhard
tot raadslid te benoemen, indien er bij den Laudvoogd geen be-
zwaren tegen bestonden. Maar de belanghebbende zelf maakte nu be-
zwaar; hij had er reeds Du Bus voor bedankt, zich te oud gevoelende \

Hij bleef iutusschen het archief met ndviV/pn vprrj,ilrpn 7.j,in vpr.
mogen was destijds groot •• en hij kon alzoo den steun van de
Indische schatkist wel missen; maar gelijk het in Indië menigmaal
gnat met ambtelijke positiën, zoo ook met fortuinen: 't is 'n buiten
verwachting van op en neer, neer en op. Engelhard scheen het ten
slotte zóó noodig te hebbeu, dat eeu hem in 1829 toegekend
pensioen van f 1000 's maauds hem rodde uit de gedrukte omstandig-
heden, waarin hij aan den avond zijns levens verklaarde //gedompeld"
te zijn \ Met de toekenning hiervan verklaart hij mede zich zoo ge-
lukkig, omdat hij aldus in de gelegenheid wordt gesteld zijn schrijvers
gaven ten beste te blijven geven aan den dienst der Indische regee-

' Dit wordt bevestigd in Buijskes' Buitenzorgsch verslag. De wijze, waarop
ik van deze aanbieding melding maakte op de bladzijde, in de vorige noot
vermeld, doet zien, dat do reclame, m. i. wel eenige bevestiging vorderde.
De zaak blijkt nu jui.st.

> Zie BnjeWHird, bl. 1016.
' Zie Veroorrfeeh'n<7-.E?oi<<, bl. 356 en 347.
* Over Engelhard's fortuin, zie nader mijn artikel £»jeZ/iard, bl. 1025, uoot 3.
* Over zijn peusionneering , zie Keroorrfeeitnjr-£io««, bl. 363.
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riug, weldra vertegenwoordigd in den persoou van Johannes vau den
Bosch, de incarnatie van hetgeen eigenlijk Engelhard altijd gedacht
en gevvenscht had op het gebied der Indische politiek. Als deze dan
ook Java nadert, doet Engelhard hem bereids ta Anjer toekomen
een nota van liefst 550 bladzijden ' !! Het schrijven was hem daiv
ook //eene behoefte", verklaarde hij - ; nu, wij zullen er nog inliet,
tweede gedeelte dezer verhandeling de gelegenheid toe vinden, dit
op te merken. Ue lezer kan dnn tevens nagaan, in hoever de door
mij gegeven voorstelling van dezen //hypercritiens aux petitcs vues"
aan overdrijving mocht lijden •', wanneer hij door al het voorafgaande
nog geen gevestigde meening hierover mocht hebben!

, dl. T, bl. 84.
Pr»n»N/<in, dl. I . bl. 80.
Vorg. PW<i«0<!«, ill. T, bl. 84.

ElNDK VAN HKT 1 ' G KDKEI/1T,.
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