
HOOFDSTUK I.

De maatregelen van de Commissie-Generaal op het bericht
der onlusten: 24-28 Juni.

De berichten naar Batavia over den opstand. — De besluiten van
C. C. Gr. G. d.d. 24 en 25 Juni. — Hun nader scjirijven aan Buijskes van
28 Juni. — Bapporten van C. C. Gr. G. aan Koloniën d.d. 16 Mei en 3 Juli.

Ofschoon het bericht der onlusten den 16° Mei te Ambon was
outvangen ' , had de Moluksche commissie eerst bij schrijven d.d.
2 Juni ervan kennis gegeven aan C. C. G. G. - , al dien tijd in
de verwachting verkeereude, dat onderwijl de opstand zou gedempt
zijn. Zoo vertrok de Jobstijding den 8° Juni roet den JVaw^ïw*,
hetzelfde schip, dat de Commissie te vergeefs getracht had voor
den strijd tegen de rebellen te erlangen ". Met dezen Britschen
kruiser verliet niet alleen resident MACKENZIE de Molukken, doch
tevens zekere heer LEVET : beiden zouden mondeling aan C. C. G. G.
mededeelingen doen over de Moluksche commissie, die het ver-
trouwen in haar beleid, reeds door de eigen brieven ondermijnd,
ernstig schokten. Tegelijk met de officieele brieven had Engelhard
het noodig geacht de leden der Commissie-Generaal particulier in
te lichten. Van zijn bericht aan Elout lazen wij reeds •* ; ziehier
het schrijven, dat hij bij brief van 4 Juni 1817 Van der Capellen
zond s;

Commissarissen hebben van den eenen dag tot den andere,
uitgesteld aan Hunne Excellentien de Commissarissen Generaal
over Nederlands Indie te schrijven, of het hun vergund zoude
zijn geweest gunstiger berigten van hier Hoogstdenzelven meede
te deelen. Dan vermits de Engelsche kruysser Nautulus op morgen
met den afgetredene Resident van Ternaten Macquenzie, de reize

» Zie dl. I I , bl. 594.
* De resumtie van dit schrijven in Brtewen-F. <2. Graa#", dl. I , bl 43-44.
• Zie dl. I I , bl. 640-641; Engelhard schrijft, dat de Nautilus den 8" ver-

trok: zie dl. I , bl. 529 en 542.
• Zie dl. I I , bl. 647. Een latere brief aldaar op bl. 633, 650-658.
' Verg. dl. I , bl. 552.
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naar Bengalen aanneemt ' en Batavia staat aan te doen, durven
zij daaraan geen langer uitstel geeven.

Uit de officiële van heeden zal UwHoogWelGebore, de zo
onaangename als ontrustende tijding komen te vernemen van de
insurectie onder de opgezetene te Sapparoua en Haroekoe; het
overmeesteren van het fort te Sapparoua en de tot twee malen
herhaalde attacque op dat van Haroekoe. Om niet andermaal in
een verhaal daarvan te komen refereer ik mij aan dat schrijven,
waarbij zo veel mogelijk alles gedetailleerd is, wat zeedert den
i6<=" passato Commissarissen in de Molukkos hebben beezig ge-
houden.

De expeditie naar de residentie Sapparoua zoude zeer zeeker
met een best succes bekroond zijn geworden, indien alhier maar
een g'armeert vaartuig was geweest, waarvan men gebruik had
kunnen maaken om te zenden naar de reede van Sapparoua en
ons detachement aldaar bij de landing te dekken, en hunne onder-
neeming tegens de muitelingen te protegeren •. Het afzenden van
een der liniescheepen was ten hoogsten ontraden in dit ongunstig
jaarsaisoen en de Iris lag in timmering weegens gebreeken aan de
schegt, en waardoor dit vaartuig geheel onttuigd lag, en in dat
moment geen gebruik daarvan konde werden gemaakt. Dan ook
heeft de ondervinding geleerd, dat vaartuig in deze zeen onge-
schikt te zijn, daar hetzelve reeds van den 25 passato onder de
weg is naar Haroekoe, en volgens berigten van gisteren middag,
toen aldaar nog niet was aangekomen ot op zee gezien werd: een
traject dat capitein Wilson met het Engelsche schip the Swaluw
twee dagen te voren in 36 uren had afgelegd. Of de ongeschikt-
heid van de Iris daarvan de oorzaak is, of dat andere reedenen
bestaan, die de overtogt van de Iris naar Haroekoe vertragen,
valt niet te beoordelen. Intusschen is het door de ondervinding
bewezen en word ook getuigd door alle die op Haroeko zijn en
daarover oordeelen kunnen, dat het behoud van die plaats afhangd
van het aanwezen aldaar van een g'armeerd schip of vaartuig; en
dat ook alleen kan bevorderen (?) de correspondentie met de insur-
genten te Haroekoe.

UwHoogWelGeb. zal ook uit het officieel schrijven van Com-
missarissen komen te blijken, dat uit dien hoofde, alle pogingen
gedaan zijn bij den opgemelde Ternaats Resident Macquenzie, en
de bevelhebber van de brik Nautulus, ofschoon zonder vrugt, om
ten dienste van het Nederlandsche Gouvernement op den eene

' Dat wordt alzoo den 6°. Misschien dat het vertrek werd uitgesteld, zoodat
het vertrek op den 8° geen verschrijving behoeft te zijn.

^ Verg. dl. I I , bl. 595 vv.
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ofte andere manier af te staan opgemelde kruysser, ten einde
daarvan het noodsakelijk gebruik te maken teegens de muitelingen
te Sapparoua en Harouko. En er is geen twijffel of wanneer het
Gouvernement amploy konde hebben van dit vaartuig het oproer
met de middelen uit onze eigen boezem te dempen zoude zijn.

Het voornemen is om bij de aankomst van het fregat de Maria
Reijgersbergen deze kiel onverweild derwaarts te zenden, dan of
hetzelve de geschiktheid en voordeelen heeft om in het vaarwater
te Sapparoua te kruissen, heb ik alle redenen te twijffelen; dan
wij moeten roeijen met de riemen die in onze magt zijn en alle
middelen beproeven '.

Van Sapparoua komt geen enkeld mensch over om eenige infor-
matien te komen nemen; wat het lodt zij van de Resident, zijne
famillie en verdere bezetting aldaar, ik gedenke hieraan niet zonder
ijzen; de woede waarmeede de muitelingen ageeren en de ge-
weldige middelen, die dezelve te werk stellen, om de volkeren
hier in den omtrek deel in hun moortzugt te doen neemen, doet
mij vreesen zij zich zullen gerevangeert hebben.

Het spreekt vanzelf, dat te Batavia de brieven der Moluksche
commissie over deu opstand diepen indruk maakten. C. C. G. G.
verhandelden ze bij hun geheim besluit van 24 Juni 1817
1' A. Vooral gezien bij het licht der historie, kan men niet
anders getuigen, dan dat doelt refFende maatregelen werden genomen:
Buijskes zou zich met gewapende macht naar het tooueel van den
opstand begeven en daartoe aanvangen naar Soerabaja te gaan, ten
einde op die plaats de expeditie uit te rusteu; de Gouv. Gen. zou
mede voor het noodige zorgen -. Den volgenden dng vergaderden
C. C. G. G. weder; het belangrijke besluit d.d. 25 Juni 1817 1* A,
<S?er<?<?< vloeide er uit voort. Daarin werden behandeld de oneenig-
heden, die tusschen de beide leden der Moluksche commissie schenen
te bestaan *; zoo Buijskes het dientengevolge mocht noodig achten,
de Commissie te ontbinden kon hijzelf het bestuur aanvaarden.
Met hem werd mede van Soerabaja naar de Molukken bestemd de
heer HÜLFT VAN HOOEN. De Schout-bij-nacht zou dezen ambtenaar
werkzaam stellen, waar noodig werd geacht; de bedoeling blijkt nader
uit de opdracht om deu van de Moluksche zaken op de hoogte zijnden
resident van Ternate NEYS "ten spoedigste naar Amboiua te doen

' De twijfel is alleszins ongegrond gebleken. Men lette overigens op het
dwaze „geen twijfiel" der vorige alinea.

* Zie over de vergadering van 24 Juni 1817: i?r»et>en-F. rf. Groo/^, dl. I ,
bl. 44-45.

» Verg. dl. I , bl. 52B.
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terugkeereu, om ook van hem, als met de Inlanders en Iulaudsche
zeden bekend, het noodige gebruik te maken" ' . Bij art. 2 vau
dit besluit werd mede vastgesteld een door C. C. G. G. aan de
Moluksche commissie gerichte brief, waarin hun ontevredenheid
over het gevoerde beleid genoegzaam aan den dag trad en de komst
van Buijskes te Ambon werd gemeld om «aldaar uit te oefenen
al het souvereiu gezag uit onzen naam, hetwelk wij, tegenwoordig
zijnde, zouden kunnen doen" -.

Buijskes vertrok den volgenden dag, den 26" Juni , naar Soerabaja.
»lk heb", schreef Van de Graaff naar Holland •', //Z. E. een dag
vóór deszelfs vertrek gesproken. Hij was verschrikkelijk aangedaan
over het verlies van verscheidene zeeofficieren, welke met hem waren
gekomen, die door hunne ouders aan hem waren aanbevolen en
die hunne carrière zoo ongelukkig en zoo geheel buiten hun métier
hebben moeten eindigen." JJe Schout-bij-nacht was reeds op reis,
toen de achtergeblevene C. C. G. G. een onderhoud hadden met de
heereu Mackenzie en Levet, die onze bewindslieden in de overtuiging
versterkten, dat de schuld der rampspoedige gebeurtenis voor een
niet gering gedeelte moest gezocht worden bij de Moluksche commissie
zelve. Dit deed hen alsnog d.d. 28 Juni 1817 aan Buijskes schrijven
over hetgeen zij vermeenden, dat de opvatting behoorde te zijn ten
aanzien van de rebellen en vau commissaris Van Middelkoop.
Tegenover de extirpatie-woede van Engelhard, maakt ongetwijfeld
dat schrijven een weldadigeu indruk; het luidde aldus ^ :

Het schijnt zeker, dat men van de zijde der Nederlandsche
ambtenaren niet heeft op het oog gehouden de noodige zachtheid
jegens de Inlanders, vooral de Christenen, en dat men hen be-
handeld heeft op eene wijze, die met hunne begrippen en veroor-
deelen streed, en dat eene juist tegengestelde behandeling als
gehouden is, had behooren gehouden te worden om rust te bewaren.

Wij geloven dus, dat waar geene dadelijkheden gepleegd zijn van
de zijde der Inlanders, men niet te zacht zal kunnen zijn.

Zij, die zich aan den opstand en de dezen vergezeld hebbende
misdaden hebben schuldig gemaakt, zullen welligt uit vrees voor
de straf alles opzetten en dan zullen naar hun gedrag de maat-

i Over Neijs, zie dl. I , bl. 368.
• Besluit en brifif in «Weven-F. d. Gr<ia/?% dl. I , bl. 45-46.
» Zie Brie»e»F. d. Grao/f, dl. I I , bl. 16.
* Zie Brieuen-F. d. Groo/f, dl. I , bl. 46-47. — Verg. hiervóór, dl. I I , bl.

655-657.
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regelen genomen moeten worden; maar daar het ons toch vooral
te doen is om de vruchten uit die bezittingen te trekken, zal
ook het gebruik van geweld met beleid moeten plaats hebben.
Wij behoeven deze punten maar aan te stippen, en verlaten ons
voor het overige en ten volle op uwe wijze van zien en handelen,
van welker juistheid zooveel bewijzen zijn.

Wij mogen eene zaak echter ook niet onaangeroerd laten; in
waarheid komt ons het gedrag der Commissarissen, die naar alle
tijdingen te samen, in den grootsten onmin leven, weinig juist
voor, en de geschiktheid ook des Heeren Van Middelkoop wordt
ons hoe langer hoe twijfelachtiger- Zijne verwijdering komt ons
dus niet ongeraden voor; dan ook te dezen opzigte laten wij gerust
alles aan U.E. over.

Het was natuurlijk voor C. C. G. G. een onaangename plicht van
deze teleurstellende gebeurtenissen tijding te zenden naar Holland.
Betrekkelijk kort te voren, immers bij missive d.d. 16 Mei 1817
N°. 62, hadden zij nog hoopvol over de financieele toekomst aan
Koloniën geschreven, ook in verband met de te verwachten specerijen
van de Molukken. Bij dien brief was namelijk door hen kennis
gegeven, dat zij aan de Britsche bewindslieden te Batavia hadden
afgegeven drie wissels op het departement vau Koloniën tot eeu
gezamenlijk bedrag van J . St. 1 5 4 6 2 3 : 1 4 : 9 , wegens van de
Engelscheu overgenomen goedereu en genoten voorschotten, een
bericht, dat zij nochtans aldus besloten:

Wij kunnen hier echter met genoegen bijvoegen de herhaling,
dat wij zoo veel ons maar eenigsints mogelijk is, zullen zorg
dragen, dat de Nederlandsche kas tot de betaling of de terug-
bekoming van de waarde der wissels worde in slaat gesteld, door
de verkoop der producten van hier te zenden.

Reeds hebben wij door den Raad van Financiën een contract
doen aangaan tot de levering van eene aanzienlijke hoeveelheid
arack, welke wij zoodra die zal ontfangen zijn van tijd tot tijd
zullen overzenden. En wij hopen tevens reeds na verloop van
eenigen tijd naar het Vaderland te kunnen doen vervoeren eene
partij specerijen, daar wij juist heden, hoe zeer bij eenen onder-
handschen brief van den Eerste Commissaris Engelhardt, de tijding
ontvangen hebben, dat Amboyna op den 25 Maart 11. is overge-
nomen, en dat op den 14 of 15 van deze maand, eene aanmerkelijke
hoeveelheid specerijen door onze Commissarissen van het Britsch
bestier aldaar overgenomen, naar herwaards zouden worden gezonden.

Nu echter moest daarop volgen onderstaande brief d.d. 3 Juli
1817 N«. 66 :
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Bij het slot onzer missive van den 14 Mei II. N°. 62 ' gaven
wij UHEdGestr. met een woord kennis van de bij ons ingekomene
tijding dat Amboina op den 25 Maart was overgenomen. Weinige
dagen daarna kregen wij het officieel berigt van de overname
vervat in eenen brief van de Commissarissen van den 28 April
daaraanvolgende; wij voegen het daarvan ontvangen duplicaat
hiernevens, omdat de tijd niet gedoogt daarvan afschrift te maken '-.

Uit dezelve zal UHEdGestr. met ons erkennen dat de terug-
kering onder het Nederlandsch bestier door de Amboneesche
volkeren met weinig genoegen wierd gezien en dat er toen reeds
een geest van misnoegen smeulde welke tot dadelijke onlusten is
uitgebarsten, zo als wij <f« uit de berigten van Commissarissen, ««
langs andere wegen hebben vernomen.

De berigten van Commissarissen gedagtekend den 2 en 6 Juny •"
verspreiden geen volledig ligt over de zaak en ons ontbreken tot
nog toe alle de justificatoire stukken en bijlagen het geen waar-
schijnlijk aan de omstandigheden is te wijten zo dat wij niet in
staat zijn een pertinent verslag van zaken te geven. Wij bieden
er UHEdGestr. eene analyse van aan, vervat in 't afschrift van
ons secreet besluit van den 24 II. L" A.

De dispositie in deze netelige omstandigheden verder door ons
genomen, zullen UHEdGestr. blijken uit het secreet besluit van
den volgenden dag mede L" A. en in den brief aan onzen ambt-
genoot den Schout bij Nacht hebben wij onze wijze van zien
over de gebeurtenis nog nader aangeroerd.

Wij verzoeken ons tot deze stukken te mogen refereren en dat
UHEdGestr. dezelve als hierin geinsereerd zal gelieven te beschouwen.

' Bedoeld zal zijn 16 Mei N" 62.
* Zie dien brief in dl. I , bl. 507-522.
• Ik neem deze data goed over.
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Buijskes' reis naar Ambon: 27 Juni—1 October.

De Prins .FVederife naar Soerabaja 27 Juni-13 Juli. — Vertrek der
expeditie naar Ambon 25 en 29 Juli. — Komst van den freiiertfc te
Ternate: 1 September. — Vertrek van Ternate: 12 September. — Indruk
van Buijskes' verwachte komst te Ambon. — Aankomst van Buijskes te
Ambon: I October. — Opgewektheid te Ambon. — De Alfoersche hulp-
troepen. — De toestand met Buijskes' komst.

Buijskes zou de reis naar Ambon maken met den te Batavia
liggeuden Prw# i**rafert£, kapitein VAN SENDEN, waarvan de reis
uit Holland naar Batavia elders door mij is beschreven ' . Den 27"
Juni scheepten er zich op in 254 man onder commando van kapitein
GEZELSCHAP of GESELSOHAP; den volgenden dag ging men onder zeil -.
Terwijl het schip naar Soerabaja moest opwerken, begaf de Schout-
bij-nacht zich spoedshalve over land derwaarts. Onder de te nemen
maatregelen aldaar behoorde het inhuren van twee transportschepen
voor het overbrengen van militairen, ammunitie en levensmiddelen.

Don 29° Juni praaide de jfrafenA den schoener il/w«tó, mede
voor Soerabaja bestemd, onder den luitenant t/z BEYEKINCK., die
adjudant van den Schout-bij-uacht werd. Van Senden had in last
alle lichte koloniale vaartuigen, die hij mocht ontmoeten, te bevelen
naar Soerabaja te zeilen. Een scheepje waarnemende, dat zich niet
om het sein bekommerde, liet hij onder vertoon van de vlag een
schot er naar doen, «waarop hij bijdraaide en een Engelsche vlag
vertoonde, brasten vervolgens weder van hem af', teekent het
scheepsjournaal aan.

Eerst den 13° Juli bereikte men de reede van Soerabaja; daar
lagen o. a. de oorlogsschepen ^«wfordam en 2?e iü«y>r: laatst-
genoemde, gecommandeerd geweest door den te Soerabaja overleden
'T HOOFT, was er «opgelegd", dus zou geen dienst meer doen •"•.

Den 25° Juli ving het vertrek der expeditie aan met het onder

' Zie 7%ru0jrat>e, bl. 309-321.
* Uit het scheepsjournaal van den .Fredertfc.
* Verg. 2%ru$yaee, bl 224 en hiervóór dl. I , bl. 411.
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zeil gaau van de twee ingehuurde transportschepen. Den volgenden
dag kwamen mede aan boord van den i^rafen^ 250 man ouder den
nog jeugdigen , kranigen majoor MEIJEE ' ; de 28-jarige zou Soerabaja
niet meer terugzien. De troepen bestonden zoo uit Europeanen
als Inlanders; daardoor kwamen mede aan boord 46 vrouwen en
kinderen. Onder Meijer diende kapitein VEEMEULEN KEIEGEE, die
ook nu zijn beleid en dapperheid roem vol zou weten te toonen en
evenals zijn chef, zwaar gekwetst, maar niet als deze doodelijk,
van Saparoea terugkeerde; dan vergezelde mede de expeditie de
predikant LENTING, behoorende tot de in 1816 uitgekomeneu en
wiens naam men nogal eens in de geschiedenis over het tijdvak
der laudvoogdij van Van der Capelleu ontmoet. Den 28" Juli
ankerde de /"""rafer^ met Buijskes, die den vorigen dag aan boord
was gekomen, onder Oedjong Pangka. Het scheepsjournaal memo-
reerende, dat den 27" de schout-bij-uachtsvlag werd gehescheii en
kapiteiu-luiteuant VAN SCHULEE, commandant van de voorbijvarende
F«MW aan Buijskes op den -?V«fer«£ een bezoek bracht, teekent
onder 29 Juli andermaal aan : //Om 9 uuren 's voormiddags kwam
Zijne Excéir°, de Schout bij Nacht A. A. Buijskes om de reijs
mee te doen, en de expeditie, die tegen de Moluccos in gereedheid
wierd gebragt, in persoon te commandeereu, met zijn secretaris
aan boord : ouder deszelfs gevolg bevonden zig de kapt" 1' Jacobsou,
havenmeester van Grissé, om als loots tot naar derwaarts te dienen,
de Majoor Meijer, de resident van Hoorn en de predikant Len-
ting." JACOBSON, ween man van zijn prilste jeugd af eeu beploeger
der zilte velden" *, behoorde tot de Koloniale Marine en was
tevens geweest chef van het loodswezeu in Ned.-Iudië •'; hij werd
door Buijskes medegenomen als //zeer goed in deze zeeën bekend" ••.
Hij heeft inderdaad uitnemende diensten bewezen en kwam eerst te
Grissée met het einde van deu opstand terug, nl. den 4" Maart 1818.

Aanvankelijk was de reis voorspoedig, doch met het bereiken
van Celebes' uoordkust, kreeg men met stilten en tegenwinden te
kampen. Den 29" Augustus bereikte men straat Bauka; men praaide
er de ons bekende & « / » » , die depêches overgaf*.

' Fer HueM, dl. I , bl. 196.
2 Fer Hu«JJ, dl. I I , bl. 6.
» BoeJen-ilf., bl. 278.
* Fer JïueM, dl. I I , bl. 9.
' Verg. dl. I , bl. 552. — Het scheepsjournaal van den .Frederii ad 29 Augustus:

„Het schip dat tegen ons inlag en de straat inzeilde, ondertusschen naderende
en waarvoor wij de vlag getoond hadden, heesch een Engelsche vlag met
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Den 1" September liet het oorlogsschip het anker vallen op de
reede van ?'er«afe, waar Buijskes eenige dagen ter wille van den
dienst dacht te vertoeven. Engelhard had aan zijn reeds lang bestaand
voornemeu gevolg gegeven om dit eiland te bezoeken, o. a. ten
einde er de politieke verhoudingen tot de vorsten van Ternate en
Tidore te regelen ' . Buijskes trof hem er aan en kon nu met alle
volmacht voorzien, verschillende staatkundige quaestien op meer vasten
voet uitmaken. Hij bracht er bovendien de beide vermelde vorsten toe
om ieder 20 gewapende iulandsche vaartuigen , /fcora-^ora'* geheeten , te
leveren. De prauweu werden met lila's bewapend; al wat weerbaar was,
werd op straat gevat en uit de huizen gehaald, om de vaartuigen
te bemannen! '/Zóó groot is de strijdlust der ïernatauen", leest
men *, '/dat sommigen huilen als iiuderen, anderen radeloos zich
in zee werpen, of in het gebergte trachten te ontvlugten". Volgens
dezelfde autoriteit zou kapitein Vermeulen Krieger, die van zulke
soldaten geenerlei hulp verwachtte, betreurd hebben '/den kostbaren
tijd da«r verloren, een tijd waarvan ginds de opstandelingen zoo
veel partij kunnen trekken". Maar, blijkens Van Senden's journaal,
heeft overmacht een spoediger wegzeileu belet. Toen brak op den
.Fraferz'/fc door de opeenhooping van de iugescheepten, gepaard aan
ongeschikte voeding en ondragelijke hitte, gelijk die zich vooral
kan doen gevoelen in de tropen op ter reede liggende schepen,
een epidemie uit; zes soldaten van Krieger's compagnie verloren
o. a. het leven; P luitenant PFLÜGEB. werd krankzinnig^.

Aanhoudende zuide-winden verhinderden het vertrek van Teruate.
Den 8" September scheen men zich gereed te kunnen maken; den
9° vond de inscheping plaats. Teruate's resident Neijs ging met
Buijskes mede aan boord. Huift van Hoorn werd achtergelaten
als gewestelijk bestuurshoofd; evenzeer Engelhard als commissaris,
die met de vorsten de contracten had te vernieuwen, waarvan de
concepten door den Schout-bij-nacht waren goedgekeurd. Het weder

een Hollaiidsehe aan de grote top, hetgeen men niet begrijpen kon wat zulks
betekende. Een chaloup kwam vervolgens daar van aan boord, met den kapt»
van 't schip, welke ons berigtte, dat zijn schip van Ambon kwam, en van
wege het Gouvernement aldaar was ingehuurd om depêches naar Menado
over te brengen , die hij aan Z. Ex. den Schout-bij-Nacht overgaf; genaamd
was het schip de Zwaluw."

• Zie dl. I , bl. 537, 552 en ",53-554.
2 Fan i?e«s, bl. 89.
» Fan Bee*, bl. 88.
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bleef intusschen het uitzeilen van den .Fr«fe«£ verhinderen én den
9", én den 10°, én den 11°. Toen overleed de matroos F. Bakker.
//Lieten", zegt het scheepsjournaal, //'t lijk des avonds met een
chaloup op diep water brengen om het over boord te zetten, om
alle onkosten en oponthoud van begraviug etc. te vermijden. Aldus
ook de zuinigheid hoog gehouden!

Deu 12" kon onder zeil gegaan worden; eerst den 28° kwam
men aan deu mond der baai van Ambon; doch //meende men te
bespeuren dat het in den mond van de baaij dood stil was, hetgeen
de Schout bij Nacht deed besluiten om niet uaar binnen te zeilen,
maar weer op zee te komen; staken derhalveu bij de wind op om
de Z.W., streken den jol en zonden die met den Adjudant van den
S. b. N . , den L' Beijerinck, naar binnen om den Gouverneur te
verwittigen dat wij ons voor den wal bevonden, en waarmede de
gewezen resident van Ternaten, de heer Neijs ook medeging, te
voren op Ambon als secunde bescheiden zijnde geweest."

De mare der aanstaande komst te Ambon van de expeditie-
Buijskes was reeds in Augustus aangebracht door het Noord -
Amerikaausche schip £a% Paterotw ' : een gevoel van verlichting
zal er door opgewekt zijn bij allen, die van het jammerlijk beleid
der Moluksche commissie getuige waren en de handhaving van het
Nederlandsche gezag in de Molukken moesten wenschen : met liet
bericht der komst van Buijskes zelf vlagde de i2ĝ grtfèfir<7<?M in de
baai van Saparoea //om hierdoor den vijand eeu weinig mismoedig te
maken" * ! De beide leden der Moluksche commissie zullen wel begrepen
hebbeu, dat als zoodanig uu hunne dagen geteld waren; één onder
de autoriteiten, die op het beleid der militaire aangelegenheden
een overwegeuden invloed ten goede had kunnen uitoefenen, toonde
met de daad in te zien, dat zijn optreden niet boven critiek ver-
heven geacht kon wordeu: 't was echter niet de militaire commaudant
Kraijenhoff, wiens beleid de opperbevelhebber van het leger anders
reeds ernstig had veroordeeld •"•, maar de commandant van het
Ambonsche eskader, de kolonel SLOTEEDIJK van de JVawaw. Van het
oogeublik der tijding van Buijskes' komst, scheeu hij, volgens zijn
officieren, zeer afgetrokken en in zichzelf gekeerd *. Toen op het
eind van Augustus Boelen met de -4»«a v¥«Wa vau Saparoea naar

1 Verg. dl. H , bl. 713.
' Dl. n , bl. 726.
» Zie dl. I I , bl. 602.
* Wat hier over Sloterdijk wordt medegedeeld bij Borfen-ilf. bl. 269.
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IN DE MOLUKKEN IN 1817. 18

Ambon was gegaan om brieven te brengen, maakte hij vóór de
terugreis per Z>?«pafc/< zijn opwachting bij den Kolonel ' . Het bleek
en somber voorkomen van den chef trof Boelen toen mede. Terwijl
de i'>e<fcr^ te vergeefs trachtte den 29" naar Ambon op te werken,
maakte dien dag commandant Sloterdijk door een pistoolschot een
einde aan ziju leven, üe door hem nagelaten papieren wezen er op,
dat hij zich den oiigelukkigen afloop der expeditie-Beetjes verweet,
speciaal van niet gevorderd te hebbeu óf haar uitstel tot de

terug was van Teruate, óf het medegaan van den
gelijk Ver Huell uoodig had geacht 2. Zijn opvolger als

commandant van het eskader was GROOT van de

doch deze te Saparoea zijnde, moest Ver Huell van den
als chef optreden ' .

Eerst den 80" September kon de J?V«fen£ de baai binnenzetten;
gemakkelijk ging het niet! //Kregen", leest men in het journaal,
«alle de sloepen van de oorlogsschepen, die gemist konden worden,
aan boord, benevens andere roeijvaartuigen, die ous van de wal tot
assistentie gezonden waren, indien het stil wierd, om ons naar binnen
(e boegseeren. Haalde de Schout bij Nachts vlag neer en heeschen
de vlag aau de Grote Top, de distinctie vlag van Kommissaris
Generaal over geheel Nederlands O Indien. . . Om ̂  5 uuren * kwamen
ter rheede van Ambona ten anker. . . . Vonden ten Rheede liggen
Z. M. schepen de Adm. Evertseu en de Oranje Nassau . . . ; terwijl
bevorens door den Gouverneur den Heer Middelkoop, de haven-
meester Budding en de secretaris van 't gouvernement, de heer
Van Schuier, naar boord gezonden waren om ons te verwelkomen."

Den 1° October werd outscheept *.
Van nu komt er voor eeuige maanden opgewekte bewegiug te

1 Zie dl. I I , bl. 710 en 713.
^ .Boelen-üf. bl. 269. — Ten onrechte alzoo heet Slotcrdijk's zelfmoord bij

Fon Ztortn-Jf., bl. 74, noot, een „overlevering"! — Verg. hiervóór dl. I I , bl.
596, noot 1.

> Fer HueZZ, dl. I, bl. 196.
* Des avonds.
* Alzoo niet den 3", gelijk zou staan in een brief van Buijskes d.d. 10

October 1817: zie £rie»en-F. tf. Örao/f, dl. I , bl. 47, noot 1. Bedoeld zal in
jeder geval zijn den 30° September, toen inderdaad de TFiWie£mina ten anker
kwam, gelijk Hoeft, bl. 145 ten rechte vermeldt; mijn wederspraak, op grond
van den vermelden brief, ter aangehaalder plaatse Brieuen-F. d. Grao/f, heeft
alzoo geen reden van bestaan meer. Buijskfis deelt ook in zijn Buitenzorgsch
rapport mede, dat het schip den 30" aankwam.
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14 HET HERSTEL VAN HET NEDERLANDSCH GEZAG

Ambon. «Nog nooit", leest men ' , //was het te Amboina zoo levendig
geweest. Er heerschte die vrolijke drukte, welke gewoonlijk een
veldtogt voorafgaat en zelfs den strijdlust opwekt bij menschen, die
altijd een afkeer van de krijgsdienst gevoeld hebbeu. Vreedzame
burgers toch bodeu zich als vrijwilligers aan. Hier was Krieger in
zijn element. Zijn soldaten oefenen, voorzorgen nemen voor hunne
verpleging in de toekomst, zich op de hoogte stellen van den toe-
stand van het in opstand gekomen volk en van zijne wijze vau
oorlog voeren, keunis maken met de stad en hare vrome bevolking,
de avonden aan zijue kameraden wijden, overal werkzaamheid en
vrolijkheid opwekken en den slechten geest ontstaan door het ramp-
zalig verblijf op de P r w .Fr«fe«>fc doen verdwijnen en plaats maken
voor verlangen om den vijand op te zoeken — zie daar zijn werk

in de laatste dagen
"Hadden de Ternatauen hunne tranen al afgedroogd en de hoop

opgegeven om het oorlogsgevaar te outvlugteu, blijken van opge-
wondenheid gaven zij nog niet. Het krijgshaftig voorkomen der
naakte Alfoeren maakte daarentegen des te gunstiger indruk. Met zijn
werpspies trof de Alfoer een vogel in de vlugt, een visch in het
water; ook de boog scheen in zijn hand een geducht wapen te
zijn; en dat hij het hakmes, thans zoo vreedzaam in zijn smallen
gordel van boombast hangende, meesterlijk wist te hauteeren, kon
ieder getuigen, die hem te voet het hert had zien narennen, inhalen
en de pezen doorkappen."

Ver Huell had den weerzin der Ternatanen om ons in den opstand
bij te staan, niet aanschouwd. In zijn liefde tot schoonheid, ver-
helderde zich slechts voor zijn oogen, wat hem tot een vorm- en kleurrijk
beeld werd. Hem trof alleen het fraaie van het tooneel, toen de
vloot der kora-kora's op het rythme der zangers Ambon naderde
en van wier aankomst hij de volgende aantrekkelijke beschouwing
geeft ^ :

Den i i den October 1817, kwamen reeds achttien gewapende
Corra Corra's binnen van Ternate en Tidor *. Het woord Corra
Corra beteekent in de landtaal, waterschildpad. Het zijn vaartuigen

» Fan .Rees, bl. 89-90.
* Fier JTueM, dl. I , bl. 199-202 met een aardige teekening van een kora-kora.
' Het journaal van den i"Ve<2ert'ft luidt op dien dag: „Op de rhede ten anker

.Z3 korre koraas". Het aantal kora-kora's schijnt ten slotte 'n 50-tal geweest
te zijn. In Fon Doren-itf., bl. 78 staat echter, dat Ternate er leverde 8 en
Tidore 18, terwijl in een noot op bl. 262, dl. II Fon Doren-JÏ. e» S. nader
verzekerd wordt: „beide getallen zijn door mij uit officiële documenten over-
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IN DE MOLUKKEN IN 1 8 1 7 . 15

van eenen ligten bouw, ongeveer tachtig voeten lang, en 10 a 14
voet breed, van vlerken voorzien, waarop aan ieder zijde 10a 12
pagaaijers zitten, en even zooveel langs de boorden. Op sommige
zijn deze roeibanken dubbeld, zoodat er in het geheel wel 50
a 60 scheppers zijn. Het vaartuig is met een dak van atap gedekt.
Vóór en achter dit verdek bevinden zich nog zes of acht pagaaijen.
Langs hetzelve hangen de schilden en wapens. Op dit verdek wordt
eene soort van muzijk gemaakt met gomgommen ' , tiffa tiffa's en
tatobongspel, bestaande uit koperen bekkens, waarop met stokjes
geslagen wordt. Op de maat van dit geluid, en onder een roeilied,
wordt het ligte vaartuig snel voortgeschept.

Zij waren gewapend; sommige met één, andere met twee lilla's,
of draaibassen. Allen voerden midscheeps eene Nederlandsche vlag,
en de Opperbevelhebber eenen wimpel boven de vlag. De hoog
opstekende voor- en achterstevens waren met kleine vlaggetjes en
wimpels versierd -. Zij hechten aan dezelve als tropheën de hoofden
hunner vijanden, of ook wel de staarten van haaijen.

Op ieder dezer Indiaansche oorlogsvaartuigen waren 100 a 150
man aan boord. Ieder huisgezin is verpligt, op zulk eenen kruis-
togt één' man te leveren.

De Ternatanen stonden onder het bevel van Prins O. Toessan,
en die van Tidor onder Kimelaha Doekimi. Het was een belangrijk
gezigt, al deze vaartuigen, in twee kolonnes, onder zang en spel
pagaaijende te zien aankomen, terwijl zij door onze schepelingen
met een driewerf hoera! begroet werden.

De geheele legermagt dezer woeste Indianen werd op eene
sterkte van 1500 man geschat. Ieder kreeg ééne ropij soldij in de
maand, en daarenboven één rantsoen rijst; terwijl de administratie

genomen". De sultan van Ternate was er in ieder geval met zijn hulp vlugger
bij dan die van Tidore. Boelen memoreert op 29 November: „Ook zagen
wij dien dag voor het eerst Tidoreesche corra-corra's, een bewijs dat de Sultan
van Tidore met het verleenen van zijn hulp niet zoo spoedig gereed was
geweest als de Sultan van Ternate"; Boeien-AT bl. 285. — Medio December
was „de geheele Ternataansche en Tidoreesche oorlogsvloot, sterk vijfen-
veertig Corra Corra's" te Ambon, lezen wij bij Fer fiiteM, dl. I, bl. 268. De
Ternataansche kora-kora's stonden onder prins O. TOESSAN , de Tidoreesche
onder prins KIMELAHA DOEKIMI; te zamen telden ze 1500 man. Een goede be-
schrijving der kora-kora's gaf Valentijn, welke men terugvindt in Fan öoren-
.ff. en S., dl. I I , bl. 261-262.

' Gong-gongs.
- Wellicht is het geweest voor de Hollandsche vlaggetjes, waarvan wij in

deze beschrijving lezen, dat Van Senden in zijn journaal ad 8 September
aanteekende: „Zonden naar de wal naar den Resident 11 kleine Hollandsche
vlaggen, die van de dubbele Prinsche vlag gemaakt waren, welken op order
van den Schout bij Nacht daarvoor versneden was."

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:10AM
via free access



16 HET HERSTEL VAN HET NEDERLANDSCH GEZAG

gehouden werd door wijlen den Kapitein Luitenant der Koloniale
Marine Jacobson, die zich ten dien einde aan boord van een
klein schoenertje bevond '. De Adelborst P. Straatman was dien
Hoofdofficier in dat werk toegevoegd. Deze laatstgenoemde erlangde
tot belooning voor deze dienst, op voordragt van den Commissaris-
Generaal Buijskes, het kruis der Militaire Willems Orde*.

De bemanning van deze Corra Corra's was geheel naakt, hebbende
alleen eenen gordel van boomschors om de middel, tussciien de
beenen doorgehaald. Zij waren gewapend met een geweer, pijl en
boog, of werpspiesen van bamboes, en een schild van hout, drie
voet lang en twee voet breed, zwart geverwd, met witte schulpjes
ingelegd, aan den arm. In den gordel stak een Tomboeke zwaard
of hakmes, zonder scheede, waarvan het handvat, met eene lange
vlecht menschenhaar, rood geverwd, versierd was. Zij hadden
eenen rooden doek om het hoofd geslagen, en doorgaans met
veren bestoken. Sommige om vreesselijker te schijnen, droegen
lange knevels. Hoe wreedaardig en barsch zij er ook uitzagen, is
echter hunne krijgsmoed niet zeer groot Zij zullen zelden hunnen
vijand openlijk aanvallen, maar wel in eene hinderlaag. Men zegt,
dat zij zich somtijds onder een kunstig gemaakt masker van boom-
takken en bladeren verbergen, dat hen geheel onzigtbaar maakt.
De vijand geen kwaad vermoedende, gaat gerust voort, wordt
verraderlijk van achteren aangevallen, en knaphandig de kop ge-
sneld, dien zij dan in triumf medevoeren. •'

Eerst den 2" October was de /'rafen'A, volgens het journaal, //ter
rhede geaukert" ; dien dag kwam de brik 4̂w«a JlfarMs vau Saparoea •*.

De toestand, dieu Buijskes op de eilanden aantrof, was
deze. Al de uegorijen vau 5aparom waren iu verzet; fort
Duurstede bevond zich wel weder in onze macht, maar werd zóó
ingesloten, dat het waterhalen uit een put, slechts 25 passen van
het fort verwijderd, voor de bezetting zeer moeilijk en gevaarlijk
was ^. — Van de uegorijeu op Z?«roe/£tf<? bleven alleen 5am«< en
ZTaroe/be getrouw; inanr vele ingezetenen dier plaatsen stonden
ook bij de opstandelingen; de negorijen zelveu zouden wel het

* De op bl. 10 vermelde?
* Men zou er uit kunnen lezen, dat Ver Huell deze onderscheiding minder

geschikt vond.
* Deze shakespeariaansche maskeering wordt door Fan Doren-Jtf. in de noot

op bl. 85 betwijfeld: „omdat wij nog al in de gelegenheid zijn geweest, de
gebruiken van berg-Aifoeren van Ceram te leeren kennen en nimmer van
zoo iets gehoord hebben".

« Verg. dl. I I , bl. 726.
» Verg. dl. I I , bl. 705, 706, 711, 713,
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voorbeeld gevolgd hebben, had commandant Van Driel er het
gezag niet weten te handhaven ' . — JVo&sa Z/flö^ stond geheel onder
de rebellen *. — Cerams zuidkust hield het eveneens met hen en
had van tijd tot tijd hulp in gewapend volk gezonden, zoo naar
Saparoea, Haroekoe, als naar de kust van Hitoe. — Eindelijk
was het westelijk gedeelte vau het eiland ^mfoiiwtz evenzeer in
opstand, als Lima, Seit, Asiloeloe, Oeriug, Larike, Wakasihoe;
verscheidene andere negorijeu wachtten slechts op het verschijnen
der rebellen, om zich bij ons aan te sluiten •'. Daarentegen namen
de negorijen van Leitimor niet aan den opstand deel; vele burgers
ervan hebben zich tegen de rebellen //braaf" gedragen •* ; ook de
eilanden Boeroe, Ronoa en Manipa gaven aan den oproep der
rebellen geen gehoor; op laatstgenoemd eiland was er wel eeu partij
voor verzet, doch een der hoofden trad er tegen op en deed eenige
der belhamels gevangen nemen.

' Verg. dl. I I , bl. 070. Over verecnigd Samefc en Harookoe: zie dl. I I ,
bl. 693, noot 1.

' Verg. dl. I I , bl. 094.
s Verg. dl. I I , bl. U3<>.
•* In Bnijskes' Buitcnzorgsch verslag.
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HOOFDSTUK III.

Buijskes' organieke maatregelen te Ambon: October 1S17.

Ontbinding der eommissio Engelhard-Van Middelkoop. — Neijs resident
te Ambon. — De drie divisiën der militaire macht. — Buijskes'instruction
voor het optreden togen de rebellen. — Zijn rapport d.d. 10 October 1817
aan C. C. G. G.

Buijskes' ongunstig oordeel ten aanzien der Moluksche commis-
sarissen , waarmede wij bekend werden ' , was al te Ternate door
de mededeelingen van Engelhard zelf nader bevestigd geworden;
hij had er de overtuiging gekregen , dat de door C. C. G. G.
te Batavia ontvangen ougunstige berichten over het optreden der
Moluksche commissie niet overdreven waren geweest en dat de
wanverhouding alle samenwerking onmogelijk maakte. Dat werd
hem nog klaarder na de aankomst te Amboina. Uit al het gebeurde
maakte hij op, dat Van Middelkoop geen de minste superioriteit
van gezag in den Eersten commissaris, ja zelfs geen mededingiug
had kunnen dulden, waardoor in de gevallen, dat zij, Commis-
sarissen, van gevoelen verschilden, onbetamelijke, ja zelfs belachelijke
scènes waren voorgevallen; onder anderen had de Heer Van
Middelkoop zichzelf eens in arrest begeven, en kwam hij hiervan
niet terug dan op aanmerking van den militairen commaudaut:
dat, ofschoon hij zich in arrest begaf, hij toch verplicht zoude ziju
om zijn dienst als Gouverneur waar te nemen, en zulks hem niet
van zijn verautwoordiug ontsloeg; dit, gevoegd bij vele triviale
uitdrukkingen tegen den Heer Engelhard gebezigd, had hem,
naar Buijskes' meening, voor zijn onderhoorigen zoodanig gecompro-
mitteerd, //dat hij geen achting noch vertrouwen meer kou inboezemen" -.
Daarbij kwamen «zijne onoordeelkundig gegevene orders dadelijk
ua de overname" als die vau 12 April 1817 N°. 39 over het kappen
van een aanzienlijke hoeveelheid houtwerken, zooals ook de uit-
betalingen in papieren munt, zonder gelegenheid tot inwisseling,
//hetgeen dadelijk veel ongenoegen onder de ingezetenen had ge-

» Zie dl. I , bl. 554.
' Uit Bnijskes' Buitenzorgach verslag.
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geven". Eindelijk bevond Buijskes de gausche administratie in hopelooze
wanorde, '/grootendeels veroorzaakt door de verbaazende omslagtige
wijze waarop de zaaken bestierd werden".

Wat Eugelhard betrof, vond Buijskes, dat hij «geen fermiteit
genoeg ten opzichte van zijn ambtgenoot had betoond", en dat
hij bovendien het ongenoegen van C. C. G. G. verdiende, wegens
zijn verzuim van niet dadelijk over Van Middelkoop beklag te
hebben ingezonden. Kon dientengevolge ook hij bezwaarlijk als
commissaris gehandhaafd blijven, de Schout-bij-nacht meende terecht,
dat er geen aanleiding was om hem dadelijk naar Batavia terug
te doen gaan, gelijk het geval was met Van Middelkoop, waarom
Buijskes hem wilde opdragen //eeue generale inspectie van den
staat, waarin zich de residentie Banda bevond". Engelhard en zijn
vrouw bevonden zich, naar reeds werd medegedeeld, te Teruate,
toen Buijskes aldaar vertoefde. Den 5° October was de tfjcatew,
die iü de wateren van Haroekoe had dienst gedaan en naar Ternate
was gezonden, van daar te A.mbon terug, aan boord hebbende
Engelhard en zijn vrouw, zoomede de familie van den resident Neijs.
Een paar dagen later kocht Buijskes het schip voor de Koloniale
Marine, dat sinds de ^waZww werd gedoopt en tot commandant
kreeg kapitein DUVAL. — Engelhard, //zeer ongesteld zijnde", wees
Buijskes' voorstel eener commissie door de Molukkeu af, verkiezende
zoo spoedig mogelijk naar Batavia terug te keereu.

Op al deze gronden ontbond Buijskes de commissie, ontsloeg hij
Van Middelkoop als gouverneur en werd door hem zelf het bestuur
aanvaard. Van een en ander gaf hij den volke kennis bij oudervolgcnde ,
voor de commissarissen weinig vriendelijke proclamatie, gedagteekend
Ambou , 3 October ' :

Door mijne ambtgenooten, hunne excellentiën de kommissarissen-
generaal over Nederlandsch Indie te Batavia, verzocht en gekom-
mitteerd zijnde, mij in persoon naar herwaarts te hegeven, ten
einde alhier al het souvereine gezag te oefenen, het welk hunne
excellentiën voornoemd, tegenwoordig zijnde, zouden kunnen doen;
zoo is het, dat ik hebbe noodig geoordeeld, het gezag en bestier
over het Gouvernement der gansche Molukkos op mij te moeten

iJ?fc, bl. 348. — Do proclamatie in ÏY/dsc/ir.-Jndiè', bl. 315; zie ook bij
bl. 395. Stuart noemt geen datum; het Ti)'<fccftr.-7w<Ztë vermeldt, dat

de proclamatie is van den 30° October, dat een fout is: Buijskes heeft reeds
d.d. 10 October aan C. C. G. G. bericht, dat hij het bestuur had overgenomen
en Engelhard in zijn Bataviaasch verslag teekende aan, dat Rapporteur
den 20" Ambon verliet.
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nemen, en mitsdien van de uitoefening en waarneming derzelve
te ontslaan de thans bestaande autoriteiten, zijnde de kommis-
sarissen tot de overname van de Moluksche eilanden, de heeren
NICOLAUS ENGELHARD en JACOBUS ALBKRTUS VAN MIDDELKOOP,

de laatstgemelde al mede als gouverneur der Molukkos, zooals
dezelve ontslagen en verklaard worden te hebben gedefungeerd
bij deze.

De ontslagen commissarissen vertrokken ieder op eigen gelegenheid.
Engelhard scheepte zich uaar Java in op de ons bekende brik J«««
JJ/ana den 20" October; doch, hetzij hem de lust outbrak om
rechtstreeks daarmede naar Batavia te zeileu , hetzij hij het er te
slecht op had, hij ging in zee over op het Engelsche schip JfïY/oMy/^,
dat eigenlijk te lek geoordeeld was, om de gouveruementsspecerijen
ermede naar Batavia te zenden ' . Den 23" October was het schip
gezeild van Ambon met bestemming naar Soerabaja-. Buijskes, zich
alzoo met het bestuur over de Molukken belastende, kou zich daarmede
wegens de eischeu van de militaire belangen niet uitsluitend bezig
houden, te minder daar hij ook voornemens was zich naar het
tooneel van den opstand te begeven. Uit dien hoofde was door hem
op f1500 's maands te Ambon aangesteld met den titel van
provisioneel resideut, de heer Neijs, die de administratie zou leideu
en de inlandsche zaken behandelen.

Ten aanzien der militaire organisatie heeft de Schout-bij-nacht
een maatregel getroffen, waarvan het beginsel reeds bij de expeditie-
Beetjes was iu acht genomen ••• en dat tot het einde van den opstand
schijnt gehandhaafd te zijn; het heeft ook alleszins in de practijk
voldaan. Hij wees nl. van ieder der drie oorlogsschepen een deta-
chement van 4fi matrozen aan, terwijl elk detachement werd ver-
sterkt door een afdeeling van de landmacht. Men kreeg alzoo drie
«division", die naar de schepen, waarvan ze herkomstig waren, ge-
noemd werden. De matrozen, met geweer en verdere wapens naar
wal gezonden, schaarden zich bij de voor hen bestemde landtroepen.
//Dit kleine leger defileerde op de esplanade voor den Schout-bij -
Nacht", deelt Ver Huell mede •». iVa&fti» en 7 i W t a zouden de

» Zie hierna bl. 21.
' Zie over Engelhard's verder leven: dl. I I , bl. 555-557.
» Zie dl. I I , bl. 604.
* Fer Hf«eI2, dl. 1, bl. 20tf. — Hiermede overeenstemmend, zegt het jour-

naal van den /•Vcrferift ad 14 October, dat de voor de expeditie bestemde
manschappon naar den wal gezonden werden: ,welke mot die van do andere
schopou door den S. b. N. aldaar zouden worden geïnspecteerd".
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troepen overbrengen; 16 vierponders van den /Vy f̂eriA ontving de
./Vamw; zij waren bestemd voor fort Duurstede ' ; de jPrafenT: zelf
bleef ter reede van Ambon en nam in het geheel niet aan de krijgs-
operation deel; in dit schip werden daarentegen geladen 310 kisten
specerijen, den 2" October met den ingehuurden Eugelscheu koop-
vaarder, den /f«Wow^öy, kapitein Croiset, van Banda te Ambon
aangebracht, doch dien meu voor de reis naar Java niet durfde be-
stemmen, //daar", zegt het journaal ad 10 October, whet schip lek
zijnde, het niet vertrouwd was om deuzelven daarmee naar Java
te laten vertrekken" -.

Verder werden voor de leiders der verschillende te verrichten
expedition vastgesteld zeer helder geschreven instruction ten aanzien
van de wijze, waarop geageerd behoorde te worden, zonder dat
Buijskes daarbij in bijzonderheden afdaalde, die de commandanten
te zeer zouden binden. Het blijkt, hoezeer hij daarbij uitging
van het beginsel, dat het minder om opeenhooping van militairen
te' doen moest zijn, dan wel om stelselmatige samenwerking, dat
speciaal, dank omsingeling, niet uitsluitend dus dank getalsterkte,
afdoend resultaat zou worden verkregen. Hij huldigt blijkbaar
den regel, dat de vijand van meer dan één zijde aangevallen,
als verslagen kan worden beschouwd, vooral waar bij den vijand
de tucht alles te wenscheu overlaat. De ervaring zal van de
doeltreffendheid dezer inzichten getuigenis hier afleggen. Bedenkt
men, dat de landmacht te gering was om haar uitsluitend te doen
optreden; dat mariue aan land te gebruiken niet vrij van bedenking
is; dat tuchtelooze Alfoeren geen soldaten zijn: dan kan men niet
anders dan warme hulde brengen aan het verstandig gebruik, dat
van deze gemengde elementen en betrekkelijk kleine troepenaf-
deelingen gemaakt is. Wij zullen tevens zien, hoe Buijskes voorde
onderwerping van Hitoe gelastte de rebellen van verschillende
zijden aan te vallen; hoe hij tijdens de onderwerping van Haroekoe
levens quasi Saparoea deed bedreigen , opdat de rebellen niet van
daar hulp zouden zenden; hoe hij Saparoea ten onder deed brengen
door van west- en zuidzijde te gelijk te doen ageeren. Het dreigen
met omsingeling was de eerste aanleiding voor den ondergang der

' Scheepsjournaal van den JFV&Zertft ad 7 October.
- „Honderden kisten en vaten met specerijen kwamen in October aan boord

(van den i'rins .Fredertfc), die in den loop der zelfde maand, op eene kleine
hoeveelheid na, ter verdere bezorging aan verschillende koopvaarders werden
afgegeven." Ferïoren ScAeeps/otmiaaJ, bl. 14.
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Beetjes-expeditie en een overmoedig voorwaarts willen, zouder in
acht te nemen Buijskes' wijze voorzichtigheid, deed, gelijk wij
nader zullen lezen, van een tweede Beetjes ramp bijna het slacht-
offer worden de ten einde loopende expeditie tegen de rebellen onder
majoor Meijer.

Bij missive d.d. 10 October 1817 N° 14 gaf de Schout-bij-nacht
aan C. C. G. G. kennis van zijn aankomst te Ainboina en van
hetgeen door hem was verricht, zoo wel met betrekking tot
het algemeen bestuur als ten aanzien van de militaire zaken. Ver-
volgens wees hij er op, dat te Amboina groot gebrek bestond
aan provision, vooral aan spek en vleesch voor Europeanen, waarom
hij hiervan toezending verzocht. Te Banda heerschte oneenigheid
tusschen de burgerlijke en militaire autoriteiten, waartegen hij
voorzieningen zou treffen; ook te Amboina zouden eenige over-
plaatsingen noodig blijken. Aan dit schrijven voegde Rapporteur
een post scriptum d.d. 12 October, houdende het bericht der
aankomst te Ambon van de flottille kora-kora's uit Ternate en dat
twee dagen later een aanval op Hitoe had plaats gevonden. De
bedwinging van het verzet aldaar wordt het ouderwerp onzer mede-
deelingen in de eerste plaats.
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HOOFDSTUK IV.

Onderdrukking van het verzet op Ambon 15-17 October.

Benarde staat van Hitoe. — Proclamatie aan dn negorijen aldaar:
10 October. — Organisatie der expeditie derwaarts: 13 October. — Orang-
kaja's van daar, die onderwerping te Ambon komen aanbieden. — Ver-
trek der expeditie van majoor Meijer: 15 October. — Ontzet vanLarike:
15 October. — Onderwerping van Hitoes overig gedeelte. — Meijer's
rapport erover op 17 October. — Het succes. — Buijskes' rapport erover
d.d. 26 October. — Nadere onrustige bewegingen van geen belang.

//Zodra ik het gezag had overgenomen", verhaalt Buijskes ' ,
//en mij met den toestand der zaken bekend had gemaakt en van
de positie der muitelingen behoorlijk onderrigt was, begreep ik
dat het volstrekt noodzakelijk zoude zijn, om de oproerige negorijen
op de kust van Hitoe het eerst tot onderwerping te dwingen, eu
de rust op het eiland Amboina te herstellen eu te verzekeren voor
en aleer men iets met voordeel en zouder gevaar tegen de muitelingen
op Saparoea en verdere naburige eilanden koude ondernemen. —
Geen cauonneerbooten noch andere ligte gewapende vaartuigen ter
mijner dispositie hebbende, was ik verpligt om de Ternaatsche
corra-corra's af te wachten, waarvan op deu 12" October een divisie
arriveerde" -. Het had hem iutusschen niet weerhouden reeds bij
aankomst eenige maatregelen tegen den dreigenden staat van zaken te
treffen. De watervoorzieningsplaats aan de overzijde vau hoofdplaats
Ambon •'• kon zelfs niet meer veilig bereikt worden. Den 3" October
toog derwaarts adelborst Diioov met een gewapende sloep. Eu den
vorigen dag, toen eindelijk de i'Verfe/-?^ geankerd lag, ging nog
denzelfden avond een gewapende sloep naar jCarifce met vijf vau de
nieuw aangekomen soldaten onder den 2™ luitenant KIST. Oorspronkelijk
ressorteerde Larike onder /7?Ya *, maar sedert Juni werd het als
op zichzelf staaude beschouwd en was het feitelijk van alle ge-

' In zijn Buitenzorgsch verslag.
* Ver Huell, naar wij op bl. 14 lazen, noemde den 11" als datum van

aankomst.
» Verg. dl. I , bl. 416.
« Verg. dl. I , bl. 370-371.
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meenschap afgesloten, daar de Inlanders, zoowel vau de plaats
zelve, als van ^jfoe/oe en Oen'«# de parlij van den opstand hadden
gekozen. Daardoor waren de burgers van Larike iu het fort als opge-
sloteu ' . Den 4" bracht de sloep den luitenant KIST te Ambon terug.

Den 10" October onderteekende Buijskes een proclamatie aan de
negorijen Lima, Asiloeloe, Oeriiig, Larike en Wakasihoe, waarin hij
tot onderwerping aanspoorde eu in beginsel, zoo er aau gevolg werd
gegeven, vergiffenis toezeide-.

Den 13° deed de Schout-bij-nacht haar volgen door een breede,
belangrijke order, gericht aau den militairen commandant vau Ambon
KraijenhofT, waariu het gansche plan ter onderdrukking van het
verzet op Ambon werd uiteengezet •'.

Met de leidiug zoowel van deze expeditie, als die, welke na
haar afloop, tegen de Oeliasers moest ondernomen worden, zag
zich belast majoor C. F. MEIJEH •». Behalve de vereischte officieren
kreeg hij ter beschikking 120 europeesche matrozen, 30 europeesche
fuseliers en 20 inlandsche fuseliers. Vaartuigen en manschappen
waren, gelijk wij lazen, gesplitst in de drie division 7ÜW&i?«, Prww
JPraferï£ en iVa,j,ya7< .• daarbij zouden worden gevoegd drie tido-
reesche kora-kora's: voor elke divisie één.

De expeditie moest zich iu de eerste plaats richten naar de reede
van Z<m,fe, zich daar verzamelen en de roeiers er laten uitrusten.
Den andereu dag vroeg had men een aanval te beproeven; Meijer
moest zich verstaan met den commandant van Larike en trachten
//de ons trouw gebleven negorijvolken" te doen medewerken »om
de muitelingcu in te sluiten". De hoofdstrijd dacht zich Buijskes bij
de negorij Z i w of bij Ziiafe/we *, «waar men zegt, dat de grootste
massa opstandelingen vereenigd is"; de eerste aanval zou door het
volk van de tidoreesche kora-kora's op Zï^a geschieden.

üm de rebellen ook van de zuidzijde te bestoken en te verrassen
werd luitenant A. H. HOFMAN opgedragen een tocht te doen vau
Zfl^a, gelegen aau de baai van Ambon, dwars door het gebergte
met 'n 100 Alfoeren en 12 inlaudsche soldaten. Daartoe zou men
zich vau de hoofdplaats begeveu in drie ternataausche kora-kora's

' Fan Dorejs-.l/., bl. 75. — Over het fort hiervóór dl. I , bl. 461.
2 De proclamatie bij F«» .Doren Af., bl. 76-77; iu 2\j"(fecAr.-Z«(/iè", bl. 346;

in ICromJJfc, bl. 349-350.
» Het stuk bij Fan Doren-ilf., bl. 78-81.
* Iu Xrontjfe, bl. 359, staan als voornamen vermeld A. J.
» Verg. dl. I , bl. 462.
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en . een ambousche kruis-orembaai. Te Laha ontschepende, zou
Hofman, //als hij kan", eenig negorijvolk aldaar op zijn tocht mede-
neincn, //om den weg te wijzen en het houtgewas, dat den weg
belemmert, weg te kappen". Zoolang Hofman niet van zijn excursie
terug was, behoorden de vaartuigen, waarmede hij Laha had bereikt,
//daar gestationneerd" te blijven. Van Laha uit moest Hofman //over
het gebergte" marcheren en uitkomen op een plaats //in het gebergte",
die de order noemt 7/a»m, «waar hunne vrouwen en kinderen zich
ophouden" en welke plaats als //dwars af" van Lima gelegen,
wordt gemeld ' . Een divisie ter reede van Om'«<7 te doen post-
vatten, zonder zich van hate vaartuigen ie verwijderen, zou wellicht
dienstig zijn //wijl, als men de berigten mag gelooveu, die negorij-
volkeu gaarne weder tot ous zouden- overkomen en slechts naar eene
gelegenheid en eene magt, die hen souteneren en tegen de opstande-
lingen beschermen kan, wachten". De commandant van //zïa met
den resident //en al hunne magt" moest, terwijl de expeditie van het
westen — via Asiloeloe, Oering, Lima •— de negorij fe'i! naderde,
mede derwaarts oprukken '/en naar omstandigheden daar post
vatten". De brik Zowm, //die voor Hila kruist" - , moest bevolen
worden //om zich gedurende den aanval digt bij het strand te
houden", en er zoo lang blijven //tot dat de sloepen weder naar
Ambon zullen terugkeeren, ten einde deze altijd de noodige adsi-
stentie te kunnen geven".

Luitenaut KNOPS behoorde //met zijn detachement pan Mamala" —
üfama/a ten N.O. van Hitoelama, aan het einde van den noordelijken
kustweg — //den kruisweg en de brug bezetten" — naar ik ver-
meen te Hitoelama, waar, op den kustweg Mamala-Hila enz., de
weg Roemahtiga-Hitoelama uitkomt •'• ; luitenant TEUNISSEN //van
Hitoelama" moest //met zoo veel manschappen als hij missen kan"
westwaarts marcheereu naar ifo7a //en ouder de orders van den
luitenant DE BREE ageren". — Bleek de expeditie geslaagd //en
de muitelingen in wanorde op de vlugt", zoo moesten dezen //nimmer
door Europeanen, in het woud vervolgd, maar zulks aan de
Alfoereu overgelaten worden". De hereeniging der rebellen diende
Meijer //zooveel mogelijk te beletten" en wel door //op een hem
daartoe het geschiktst voorkomend punt eenen post op te rigten,
die door het garnizoen van Hila bezet en van alles kan voorzien

Dit Lania vond ik op geen enkele kaart vermeld.
Verg. dl. I I , bl. 635.
Verg. dl. I , bl. 415.
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worden". — Met het eiude der expeditie, zouden "de sloepen
benevens de Europesche fuseliers dadelijk naar Amboina terug-
keeren"; daarentegen de kora-kora's, de amboneesche kruis-orembaais,
//benevens de schooner van den luitenant H. F. GERARDS blijven
kruisen op de kust «tusschen Hila en Larieke"; de teruataansche
Alfoeren, naar Laha teruggekeerd zijnde, moesten zich weer op
hun kora-kora's inschepen. Majoor Meijer zou dan nog eeuige dagen
op Hila blijven //ora de bewegingen van de muiters gade te slaan";
de schoener van Gerards bleef bij hem, benevens een gewapende
sloep van den Pn'ws /Viwfcn'A. De brik Za^e»? moest met het eiude
der expeditie mede naar Ambon teruggaan, //daar het mijn voor-
nemen is, om vervolgens eene divisie corra-corra's naar Saparoea te
zenden en de andere tusschen Cerain te laten kruisen".

Deze verstaudigc voorschriften waren nog niet tot uitvoering
gekomeu of de negorij-hoofden — orang kaja's — van 5«Y en
Xrau togen naar hoofdplaats Ambon, om onderwerping aan te
bieden. Dezen heeren wachtte echter geen vriendelijke ontvangst.
Verdacht, //doordien zij hunne vrouwen en kinderen hadden achter-
gelaten", werden zij te Ambon //in goede bewaring" gesteld. Ook
het negorijhoofd van het daareven vermelde ./l/awa/a werd te Ambon
gevangen gehouden ; hij was echter niet vrijwillig gekomen, doch
door den w™' resident van Hila opgezonden, //als verdacht wordende
in troebel water te willen visschen". De arresteering van deze
heeren zou moeten leiden tot een nader onderzoek ' .

Het legertje, den 14° October door Huijskes, geïnspecteerd,
naar wij lazen - , werd naar Hitoe's west- en uoordwestkust ver-
voerd in 5 gewapende sloepen, 2 kruis-orembaais, 6 groote schep-
orembaais, een kleinen schoener, waarop zich majoor Meijer bevond ;
eindelijk drie tidoreesche kora-kora's; de Alfoeren stonden onder
prins KIMELAHA DOEKIMI •'• en hadden ieder om den linkerarm een
witten band voor uniform, ter onderkenning van deze bijna naakte
koppensnellers als onze bondgeuooten; den 15" verliet de expeditie
de reede der hoofd ülaats *.

' Het vorenstaande bij TOK Doren-ilf., bl. 81-82. Men zal echter in het
op bl. 29 weer te geven rapport d.d. L7 October van majoor Meijer lezen, dat
hij in de nabijheid van Limre zijnde, derwaarts deed afgaan een vaartuig
„met de orang kayas", waaruit men zou opmaken, dat men hun vertrouwen
heeft geschonken.

3 Op bl. 20.
» Verg. bl. 15.
* Fer JTueH, d). I , bl. 203 en 204. Er staat echter, dat de expeditie

vertrok den 16" October, hetgeen stellig; niet juist is. Behalve de datum van
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Het fort Xari/fe, bezet door 40 infanteristen, zou in handen der
rebellen gevallen zijn, wanneer niet nog op het laatste oogenblik,
den namiddag van 15 October, onze expeditie tot ontzet was ge-
naderd' . Na herhaalde aanvallen, had de bezetting zich reeds
moeten terugtrekkou in het blokhuis op de biuneuruimte vau liet fort.
De aminunitie-voorraad geraakte uitgeput; men bezweek bijna vau
hitte, en alles wat er van levensmiddelen overbleef, was eeu weiuig
rijst: gekookt, bij gebrek aan zout, in zeewater. Nog in dien
namiddag van den ] 5" deden de rebelleu een hernieuwde poging
om zich van het blokhuis meester te makeu. Gelegerd op het
buitentalud der borstwering, bestookten zij de bezetting nu en dan
met geweerschoten, en werden er aauhoudend brandende voor-
werpeu over den wal op het blokhuis geworpen. Bijna stikkende,
èn door den kruitdamp, die in de nauwe ruimte bleef haugen, èn
door den rook der braudende stoffen, die door de schietgaten naar
biunen drong, was de commandant tot een laatsten uitval besloten,
toen onze vloot naderde, hetgeen den vijand de sterkte deed ont-
ruimen en naar de bosschen terugtrekken. Meijer kon alzoo aan
wal gaan, zonder op tegenstand te stuiten.

Aan hem waren raedegegeveu de te Ambon verblijvende orang
kaja's van Om?^ en yteïoefoe, die, volgens hun verklaring, de
vlucht hadden genomen met have en wat zij aan kostbaarheden
bezaten //op het gerucht, dat de rebellen hunne negorijeu zouden
overvallen" _̂ Meijer liet ze door den commandant van Larike met

het hierna te noemen rapport van Meijer, bewijst daarvoor de mededeeling
in het journaal van den i-Vedm'fc ad 15 October. — Ook leidt tot misverstand
de mededeeling aldaar, dat 3 ternaYaanscAe korakora's medegingen; hot
waren ÉwZoreescfte; de ternataanscho brachten Hofman naar Laha.

' Wat ik mededeel over het ontzet van Larike, vindt men bij Fnn .Rees
bl. 01-92, met de gewone dramatische inkleeding. In het hierna to vermolden
rapport-Meijer geen woord over de gansche zaak!

' Bij Fa»Z>oren-iV., bl. 82, een gansehe geschiedenis over het houden in „strikte
surveillance'" van deze twee negorij-hoofden. die zich hadden schuldig ge-
maakt „door hunnen post te verlaten, toen hunne aanwezigheid noodig was,
aan ontrouw" en te meer niet te vertrouwen waren „omdat zij in de negorijen Lo-
beloehoe en Lima nog familie hadden wonen en deze negorijen onder de in opstand
zijnde behoorden". Verder leest men er: „de opziener van Larike had verzocht,
de voornoemde Oron^fcaya's derwaarts te laten overbrengen, met het doel, om
door hunne tusschenkomst, ware het mogelijk, weder eene briefwisseling met
hunne negorijen te openen, waarin echter vooreerst geen genoegen door den
vlootvoogd genomen werd". Wij zien echter uit het in den tekst op bl. 28
medegedeelde, ontleend aan Meijer's officieel rapport, dat deze hoofden
inderdaad voor de pacificatie gebruikt zijn.
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exemplaren der proclamatie van Buijskes naar de hoogerop liggende
negorijen gaan; zij kwamen dien 15" terug met berichten van onder-
werping, waarop majoor Meijer de '̂yw?«-JVa**a?< en de beide orang-
kaja's naar deze dorpen ter stationeering zond, terwijl hij een
luitenant deed post vatten op den weg tusschen Larike en Asiloeloe
om de rebellen op te vangen, die slaagden door Oering en Asiloeloe
heen te komen. Een en ander leest men in ondervolgend rapport
van commandant Meijer, gedagteekend Larike, 15 October 1817
N». 5 :

Ik heb de eer Uwe Excellentie kennis te geven dat ik op heden
middag, ten 2 uur met alle vaartuigen op deeze Rheede ben aan-
gekomen en ik door den Luitenant commandeerende deeze post
ben geïnformeerd geworden , dat de Orang Kaijas van de Negorijen
Oering en Assiloulou, bij hem zijn geweest en gem. Luitenant
rapport bragten, dat de Proclamatie door uwe Excellentie uitge-
geven in de negorijen door hun is voorgelezen, waarop zij zich
benevens alle hunne volkeren behorende tot die twee plaatsen om
Uwe Excellenties protectie verzoeken, en zelfs thans op zich nemen
die dorpen tegen de muitelingen te dekken.

Ik heb daarop goedgevonden, de divisie Nassau aldaar te sta-
tioneeren , tot de aanval zal zijn geschied, en de rust verder
hersteld: daarbij heb ik den Luitenant Durr gelast, den weg van
Laricque tot Assiloulou, die door het gebergte loopt, te bezetten
voor de vlugtende muitelingen, die het geluk mogten hebben van
de twee genoemde dorpen te passeeren zonder gezien te worden.

Deze bescherming komt mij voor genoegzaam te zijn om hun
van onze zijde te verzekeren.

De beide orang kajas door uwe Excellentie aan mij mede ge-
geeven vertrekken met de divisie Nassau om op hunne plaatsen
te worden aangebragt.

Meijer was ter reede van Larike met zijn macht in den ochtend
van 16" October >/lang vóór den dageraad" ontscheept en //met
brandende lont bij de stukken" getogen //langs het strand in de
rigting van het vijandelijk kamp". Tegen zousopgang //eene negorij"
naderende, had men echter ontmoet een //geheel in het wit" gekleed
bejaard man, houdende eeii witte vlag, vergezeld door een kind,
dat een houten bord droeg, waarop drie gebakken pisangs lagen,
en gevolgd door evenzeer in het wit gekleede mannen. Deze com-
missie bood onderwerping aan en deelde mede: //dat de negorij-
bewoners eigenlijk altijd de Hollanders toegedaan zijn geweest",
maar door het opstaudig hoofd OELOEPAHA waren gedwongen aan
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het verzet deel te nemen; echter was deze in den afgeloopen nacht
met 1300 man opgerukt naar Zewa. //Dadelijk" werd weder iuge-
scheept //eu reeds tegen tien uur Lima bereikt" ' .

Te Lima ontmoette onze expeditie evenzeer algemeene onder-
werping , terwijl een vergevensgezind optreden de rust ook daar
geheel deed herstellen. Majoor Meijer schijnt toen den tocht naar
£«* te hebbeu voortgezet over land - , terwijl de vloot gevolgd
zal zijn tot deze plaats bereikt was •'. Daar liet de luitenant
LANDOUW zijn Alfoeren eu een detachement troepen onder luitenant
SOHUTZ, bestaande uit één sergeant, twee korporaals en 50 inlandschc
soldaten landen. Luitenant HOFMAN was ter rechter tijde op het
hem aangewezen punt Zawta uitgekomen, hetgeen door een schot
uit een zijner draaibassen aan de van de audere zijden naderende
troepeu werd bekend gemaakt. Negorii Seit aldus aangevallen,
bood geen weerstand; de rebellen zochten heil in de vlucht; de
achterblij venden haastten zich de witte eu de Nederlandsche vlag
te hijscheu : //eenige honderden der muitelingen" kwamen onder de
vervolging der Alfoeren //moorddadig" om. Den nacht van den
16" op den 17° bivakeerde majoor Meijer tusschen Seit en Hila;
den 17" trok hij naar #z7«, waarmede de expeditie ten einde was.
Wel spoedig!

Bij rapport uit Hila, d.d. 17 October 1817 N° 16 gaf de
expeditie-commandant er het volgeud sober vethaal van aan den
Schout-bij-nacht; blijkbaar luiste hij — eu gelukkig — den verhaal-
trant van Vermeulen Krieger's levensbeschijver •» :

Ik heb de eer uwe Excellentie bij dezen kennis te geven, dat
ik op den morgen van den ió Octob^. te Larike ben geland; de
tijding dewelke ik reeds had ingewonnen, deeden mij op kleine
distantie van Lima een vaartuig met de orang kaijas afgaan, met
order, dat zij binnen vijf minuten de wapens zouden nederleggen,
en vergiffenis voor het gepasseerde zouden komen vragen, of op
de vernieling konden rekenen; het zelfde moment deed ik de
landing; én de stranden even als de Negorijen werden in een
ogenblik met witte vlaggen door hun beplant, en zij voldeden
aan alles, wat tot het bereik van uwe Excellence's oogmerk noodig
was; de vrees onder de inwoonders was onuitsprekelijk groot, doch

' Bij Kan Jïees, bl. 92. Over Oeloepaha, zie hiervóór dl. IL, bl. 634.
- „marcheerde ik op" staat er althans in het rapport, dat ik zal teruggeven.
* Al wat volgt, staat niet in Meijer's rapport, maar bij Van Doren-J£, bl. 83.
* Zie nog Fan Bees, bl. 93!
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mijne handelwijze scheen hun veel vertrouwen in te boezemen en
een ieder ging op mijne order de bosschen in om hunne huisge-
zinnen en de verdere vlugtelingen terug te halen en bij mij te
brengen. Onderscheidene Hoofden van Oering en Assiloulou,
kwamen ter zelfder tijd om vergiffenis vragen; de rust nu geheel
daar hersteld zijnde, marcheerde ik op naar Lima eri Ceith met
agterlating van een order aan de Luitenant Hofman om met de
Alfoeren aldaar te bivaqueeren en te zorgen , dat geen de minste
leed aan de inwoonders werd gedaan. Daar en onder de gantsche
weg vond ik niets en kreeg de tijding, dat Oeloepaha en zijn zoon
Kattahalla benevens de Alfoeren en eenige inwoonders van Ceith
naar Ceram waren gevlugt; de Negorij, waar de Alfoeren, even
als de andere oproerlingen hunne schuilplaats hadden opgeslagen,
heb ik ook gevonden en laten verbranden; ook zijn bij mij in
handen gevallen zeven personen als Namalosice, Patty, Marpatty,
Ahamade en Torbet van Lima en Sakobang en Djumat van Ceith,
die niet alleen even als de inwoonders, de wapens tegen ons
hebben opgevat, maar zich aan meerdere moorden en roverijen
hebben schuldig gemaakt. Ik heb daarvoor den Heer Resident de
Haart verzocht alle verklaring tegen hun in te winnen, en aan'
uwe Excellentie gegeven pardon bij de Proclamatie bepaald kunnen
gerekent worden («« jwww aw& te »*raüiV««« ' ) , de laatstgenoemde
is, gevangen zijnde, gevlugt, doch weer gekregen, waarop ik hem
heb laten doodschieten.

Voor het Overige is alles in de beste rust en de vlugtende en
verschuilde ingezetenen zijn weder meest alle terug en begeven
zich naar hunne negorijen.

Ik heb heden nacht tusschen Lima en Ceith gebivaqueerd en
ben met den dag naar Hila vertrokken en zend nu ieder weder
naar zijn garnisoen, terwijl er de grootste gerustheid en tevredenheid
heerscht.

Een detachement onder order van den kapitein Krieger heb ik
naar Lima gezonden, terwijl ik de Alfoeren heb terug doen trekken,
onder voornoemde Detachement, zijnde Europeanen van het
Guarnisoen van Amboina, dewelke ik ook binnen twee dagen in
geval er niets voorvalt, zal doen vervangen; 't zelve moet dienen
tot bescherming dier negorij tegen het volk van Ceram,

Ik geloof zelf het noodig is, aldaar een sterkte te etablisseeren
als juist die Negorij, liggende tusschen Larique en Hila en bij
gevolg te ver af is om op spoedige hulp te rekenen.

' Iets dergelijks zal bedoeld zijn, maar er staat niets. — Den brief las ik
in afschrift, als bijlage van het Buijskes' rapport op bl. 31. De namen dor
gevangenen zijn vermoedelijk allen verkeerd geschreven. Ook heb ik een
paar plaatsnamen moeten veranderen.
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De drie Tidoreesche cora-cora's zal ik hier houden ten einde
dezelve nog eenige tijd te laten kruissen.

Door deze spoedige schikking is hier voor mij niets meer te
doen, verzoeke dus te mogen terugkomen.

De goede conduiten der officieren en manschappen, welke tot
deeze expeditie hebben behoord, geeve mij reede, hun alle in uwe
Excellenties attentie te recommandeeren.

Den 19" October was de expeditie te Ambon terug. Het snel succes
herstelde het vertrouwen in de kracht van het gouvernement en van
de militaire macht. Onderscheidene negorij-hoofden, die tot dusver
geaarzeld hadden, kwamen onderwerping en eerbied betuigen;
ook was ouder de ambonsche burgers de geestdrift toegenomen
om aan de bestrijding der rebellen deel te nemen! Meer dan 300
vrijwilligers boden zich aan; Buijskes verdeelde ze over de drie
division. Aan de autoriteiten op Hitoe werd gelast al de vuur-
wapenen vau de Inlanders op te vorderen ' .

Bij ondervolgeud schrijven d.d. 20 October 1817 N°. 89 berichtte
hij het gelukkig resultaat naar Batavia :

Ik heb het genoegen, ter kennisse van Uwe Excellentien te
brengen, dat de rust op dit eiland weder hersteld is; zijnde het
mij gelukt, zonder verlies van een man de Cerammers en voor-
naamste hoofden der muitelingen te doen vlugten, en de negorij-
volken, die in opstand waren, toj hunne plicht te doen weder-
keeren; ik had aan deze, zoodra ik mijne maatregelen, om hun
aan te vallen gereed had, bij proclamatie aanbevolen, om zich te
onderwerpen, onder belofte van zekerheid voor hunne personen
en eigendommen, met bedreiging van de doodstraf aan die genen,
die zich zouden verdedigen.

Daar zijlieden nu op de aannadering van onze vaartuigen, allen
de witte vlag opstaken, geen tegenweer bij de landing hebben
gedaan, maar de commandeerende officier om vergiffenis hebben
verzogt, zoo is mijn voornemen om aan alle die negorij-volken
op de kust van Hitou, welke zich aan opstand hebben schuldig
gemaakt, uit naam van Zijne Majesteit en van Uwe Excellentien,
vergiffenis te verleenen en alleen'daarvan uit te zonderen, degeene,
die aan het vermoorden, kwetsen en aanranden van de over hun
gestelde Residenten, Regenten of mindere opperhoofden hebben
deel genomen.

Ik wil hopen dit de goedkeuring van Uwe Excellentien zal
wegdragen.

' r a» Z>or<m-ïtf., bl. 86.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:10AM
via free access



32 HET HERSTEL VAN HET NEDEELANDSCH GEZAG

Ik heb mijn plan van aanval niet eerder kunnen uitvoeren,
wijl ik een gedeelte der Tidoreesche en Ternaatsche flotille moest
afwagten, en die aangekomen zijnde, van de nodige amunitie en
vivres voorzien; ook wilde ik van de gezindheid der inwoners
alvorens zoo veel mogelijk geinformeerd zijn, daar ik op de rap-
porten en berigten bij mijn aankomst gesuppediteerd, niet veel
vertrouwen stelde.

Eindelijk was het tijdstip daar, dat ik vermeende, met verzekering
van een goeden uitslag een algemeene aanval kon laten doen.
Mijne dispositien waren dezen. Ik had 120 matrozen, 30 Euro-
peesche fuseliers en twintig inlandsche militairen tot een corps
geformeerd en in drie divisiën verdeeld; aan iedere divisie twee
gewapende chaloupen, twee gewapende Ambonsche Orang-baaijs
en een Tidoreesche korra-korra geattacheerd, door goede Land- en
Zeeofficieren gecommandeerd; deeze divisiën liet ik den vijftienden
s' morgens van hier vertrekken en zich op Laricque verzamelen,
zijnde den 16" voor den algemeenen aanval bepaald.

Van de kust van Hila liet ik ook een divisie militairen, gead-
sisteert door de getrouw geblevene negorij-volken, tegen de muite-
lingen opmarcheren, en eindelijk had ik een sterk detachement
militairen gewapende Ambonsche burgers, en honderd Ternaatsche
Alfouren, bij Laha dwars het gebergte laten overtrekken, om de
legerplaats der muitelingen, daar zij zich versterkt hadden, van
agteren in de rug te vallen; het commando van deze geheele
expeditie had ik aan den Majoor Meijer opgedragen.

Daar nu de uitslag dezer expeditie omstandig in de rapporten
van voorn*" Majoor Meijer voorkomt, ben ik zo vrij copie daarvan
aan Uwe Excellentien bij deze aan te bieden en mij daaraan te
refereren.

Ik heb de nodige orders gesteld, dat de divisiën matrozen,
weder terug zullen komen, daar mijn voornemen is om alsnu Zijn
Majesteits schepen de Evertsen en de Nassau naar Saparoua te
zenden, ten einde over die equipage aldaar te kunnen disponeeren;
de Prins Frederik zal ik hier aanhouden, om daaruit de nodige
manschappen te vinden tot het bemannen van de Swalow en
kleine vaartuigen, die ik gereed laat maken.

Ik stel mij nu voor om de eilanden //aro«^'rt en iVSwwrt Zrtw/
aan te laten vallen, terwijl ik Zo*//0« op Ceram zal trachten weder
te hernemen; dan alles hangt van de omstandigheden af, wijl ik
niet met de muitelingen handelen wil, of eenige voorstellen doen
voor en aleer ik gereed ben hun aan te vallen, te meer daar ik
mij zeeker voorstel, dat er eenige versterking van gewapende vaar-
tuigen en volk reeds naar herwaards op weg is.

Onder de dispositien, die ik nodig oordeel om de gevolgen van
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een invasie der Cerammers in het vervolg voor te komen, is het
plaatsen van een militaire post bij de negorij Lima tusschen Larique
en tusschen Hila ', ten einde de nabij gelegene negorijen in allen
tijde te kunnen beschermen; dan daartoe zal het opbouwen van
een blokhuis of het opwerpen van een kleine veldschans nodig
zijn, waarom ik de Majoor van de Genie Meijnhardt naar der-
waards gezonden heb om de situatie op te nemen, en aan mij
ten spoedigste een perfect plan in te dienen.

Het bouwen van een blokhuis bij de negorij Lima had nog niet
kuunen plaats vinden, «te naauwernood was de expeditie terug",
toen de rebellen weder het hoofd opstaken; misschien kwamen ze
wel van Ceram, waarheen ze gevlucht waren. Verscheidene vergeefsche
pogingen werden door hen gedaan om het blokhuis te Lnrike te ver-
meesteren. Een paar kora-kora's van Hila naar Lima gezonden,
deden alweder de inwoners met witte vlaggen ons te gemoet komen ;
zij verzekerden, //dat alle de weflrspannelingen naar Loehoe, op de
kust vau Ceram gevlugt waren". Nochtans legde men dezerzijds de
hand op zeven //schuldigen", die //om indruk te maken, zouder
vorm van proces, overhoop geschoten werden" -.

' Hier is een woord uitgelaten: wensohelijk? noodzakelijk?
2 Fan Dor&»-itf., bl. 86-87; reriT«eM, dl. I , bl. 203-204. Van Doren noemt

voor de negorij Lima: £ai/, gelegen tusschen Lima on Larike.
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HOOFDSTUK V.

Onderwerping van Haroekoe: 1-8 November.

Uitrusting der expeditie. — Overtocht naar Haroekoe: 30 October. —
Buijskes' expeditieplan: 1 November. — Tocht naar Kailolo en Pelaoe:
2-8 November. — Tocht naar Hoelalioe: 5 September. — Verbranding van
Aboro en Wasoe: 6 September. — Execution te Pelaoe. — Herinnering
aan een expeditie uit den Compagniestijd.

Geheel stelselmatig werkzaam, ging Buijskes er nu toe over om
den naast aan Ambon gelegen Oeliaser tot gehoorzaamheid terug te
brengen. "De expeditie moest op eenigszins grooter schaal worden
samengesteld, zij het ook, dat het aantal soldaten ons gering toe-
schijnt, immers 'n 300 man Europeesche troepen; daaraan waren
toegevoegd 'n 50 & 80 man der Amboneezen, die zich, naar wij
lazen, vrijwillig hadden aangeboden eu als «schutters" de expeditie
medemaakten; zij stonden onder eigen officieren met luitenant MYNERD

als commandant ' . Ook de Alfoeren waren gesteld onder hun eigen
opperhoofden, doch werden geleid door eenige in de Molukken
geboren kleurlingen, als officieren. Daartoe behoorden - de luitenants
LANDOUW en SCHUTZ , die reeds naar Hitoe waren geweest •"•; onder hen
muntte uit luitenant PIETERSEN. Hij wordt ons geschetst * als een zeer
handig, geschikt en beraden officier, van veel nut door zijn grondige
kennis van de zeden en inborst vau vrienden vijand ; hij voornamelijk
werd nu eens met vredelievende voorstellen tot de in de bosschen ge-
vluchte eilanders gezonden, om hen over te halen tot terugkeer onder
het wettig gezag; dau weder beteugelde hij onze woeste koppensuellende
naaktloopers in hun ijver de stevens der kora-kora's te sieren met
de hoofden van weerloozen. — De leiding der expeditie was andermaal
opgedragen aan majoor Meijer; als eerste ondergeschikte stond hem

' Ton Doren-ilf., bl. 88; op bl. 92 leest men de inscheping van „80 Am-
bonsohe schutters".

» Fijn Koren-J/., bl. 92.
» Zie bl. 29.
* Bij Fer Jfueii, dl. I , bl. 207-208.
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ter zijde kapitein Vermeulen Krieger. Mede gingen tevens van den
jpVofen'/fc de barkas en de labberlotsloep, voorzien van twee draai-
bassen, ammunitie en levensmiddelen voor acht dagen; aan boord
waren 35 man onder den luitenant t/z 2*kl. 'T HOOFT, bijgestaan door
de adelborsten DROOP en MUM/ER. : laatstgenoemde de zegsman van
Ver Huell ten aanzien der expeditie, toen deze zijn Herinneringen
in Nederland te boek stelde ' , en de schrijver van een journaal-.

De beide gewapende vaartuigen moesten dienen om de Terna-
taansche en Tidoreesche hulpvaartuigen te begeleiden en in be-
hoorlijke orde te houden, zoomede te ageeren: hetzij met het
geschut om valsche aanvallen dan wel afwendingen te bewerk-
stelligen of om rechtstreeks deel aan den strijd te nemen •'.

De expeditie toog weer over den pas van Bagoeala en bleef ver-
deeld over de divisiën //Evertsen", «Prins Frederik" en «Nassau";
commandant Meijer voer evenzeer mede op den kleiuen schoener •*.
Schout-bij-nacht Buijskes en predikant Lenting vergezelden de
troepen. Den 30° October werd naar Ha roekoe overgestoken, waar
men kapitein Van Driel nog geheel verschanst en steeds door de
rebellen bedreigd aantrof'. — Van den tocht Bagoeala-Haroekoe
vernemen wij overigens geen ander incident, dan dat men waarnam
twee in zee zwemmende herten, die van Ambon naar Haroekoe, een
afstand van twee Duitsche mijlen, trachtten te komen: ecu sterk
stuk ongetwijfeld! Het eene beest lukte dit, het andere werd door
onze Alfoeren gevangen en. den heer Buijskes ter maaltijd in het
residentiehuis voorgezet ".

' „Aan des laatsten vriendelijkheid heb ik hot verhaal van de volgende
bijzonderheden van dezen oorlog te danken; daar mijne aanteekeningen
daaromtrent almede bij mijne noodlottige schipbreuk verloren gingen." Ker ffueW,
dl. I , bl. 206-207. Verg. hiervóór dl. I, bl. 316-347.

^ Leverend de stof voor het PeWoren ScAee ĵs/ournaai.
* Ver flueü, dl. I , bl. 207. In het journaal van den JVederifc staat ad

2S October: „Maakten de barcas en een sloep aan boord gereed tot eene
expeditie"; en den volgenden dag: „Zonden de barcas en de labberlotsloep,
gewapend met 2 draaijbassen en de nodige ammunitie en victunly op eene
expeditie tegen de vijanden, onder het kommando van den 2" L' Hooft
en onder dezolven de Adelb. 1' kl. Droop on 2* klasse Muller met 35 man-
schappen, voorzien van de noodige ammunitie, en vivres voor agt dagen."
Den 30° October zond Van Senden nog de groote en kleine sloep naar den
wal, „om eenige gewapende manschappen te ombarqueeren en dezelve naar
de Pas over te brengen".

* Ton Z>oren-i»f., bl. 88.
« Verg. dl. I I , bl. 658.
6 Fer tfueK, dl. I , bl. 214.
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Te Haroekoe zijnde, vaardigde Buijskes d.d. 1 November weder
duidelijke voorschriften uit over de te verrichten expeditie ' . Meijer
moest den 2" om twee uren voor den dageraad met zijn vloot
vertrekken. Te A^'fofo zou een landing plaats vinden, ten einde de
verschansingen der negorijeu te vernielen; trof men geen vijand aan,
//zoo als te veronderstellen is", dan moest men zich weder inschepen
en voor /Waoe trachten te komen. De door de rebellen verjaagde
radja van deze zoo mogelijk te sparen negorij zou majoor Meijer
vergezellen en aanwijziugeu voor de landing geven : //daar het te
verwachten is, dat de muitelingen zich zullen verdedigen" '-. Na de
vermeestering zou de negorij zoo spoedig doenlijk versterkt worden,
waartoe werden medegegeven twee op een afzonderlijke orembaai
zijnde veldstukken met 4 artilleristen. Ook zou er een divisie blijven
en twee kruis-orembaais. De twee overige divisiën moesten doorgaan
uaar de negorij Z?rtfoea*a •' //om ze geheel te vernielen". Met het
oog op het nader ageeren tegen Saparoea, zou de te Pelaoe achter-
gelaten divisie er niet lang kunnen blijven, waarom Buijskes bij
zijn order tevens commandant Kraijenhoff te Ambon gelastte, //dat
er eene 4° divisie, even als de overige zamengesteld, dadelijk geor-
ganiseerd en door een officier van ouderviuding gecommaudeerd
wordt, waartoe de luitenant HOFMAN, die reeds blijken van kunde
en beleid heeft gegeven, mij het meest geschikt voorkomt""*.

Den 2° November voer de expeditie naar ATaz'fofo *. Twee divisiën
ontscheepteu en werden, onder dekking van het geschut van barkas en
sloep, in een schuiusche richting langs het strand geposteerd; ook een
gedeelte der Alfoeren stapte aan land. De Inlanders vluchtten naar
de bosschen, lossende eenige geweerschoten op de onzen; de geheele

i Order en datum bij Fa» Doren-M., bl. 88-91; maar ad Zondag 2 November
leest men in het journaal van den .FVeiertft: „De S. b. N. mij verwittigd hebbende,
van zicli voor twee a drie dagen te zullen absenteeren en naar de eylanden
Haroeko en Saparoea te willen gaan om vandaar in persoon de grote attaque
op laatstgem. plaats en 't midden van de verblijfplaats der muitelingen te
dirigeeren, passeerde ons om zich aan de pas te laten overbrengen."

* Bij Von Doren-ilf., bl. 44-45, een eenigermate verward verhaal over 'n „oude"
radja van Pelaoe, die te Ambon in arrest zat; zijn neef was „regerend radja"
geworden. Zouder naar deze mededeeling te verwijzen, lezen wij op bl. 94,
dat de radja van Pelaoe „welke naar Amboina gevlugt was'' de expeditie
vorgozelde.

» Zie echter dl. I, bl. 408.
« Verg. bl. 24 en 29.
* In het verwarde verhaal bij Fan Do re» -Af., bl. 92, staat ton onroehto

ü November.
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negorij werd aan de vlammen prijs gegeven; aanraking met de
rebellen bleek niet te verkrijgen ' .

Den 3" gingen de aan boord gebleven 3° divisie over zee, de
beide andere divisiëu over land naar P^aoe, waar de vloot in den
namiddag ten 1 uur aankwam, juist toen de over land getogenen ook
de plaats bereikten *. Ter reede trof men aan d e / m en de ZJwpafc/t •'.
Verzet had er niet plaats; de witte vlag bleek geplant; ook was
een aantal inwoners ter plaatse gebleven. Alzoo mocht Pelaoe, over-
eenkomstig Buijskes' lastgeving, niet vernield worden; nochtans
«werd er een plundering van 24 ureu veroorloofd", om «de afvallige
Indianen te straffen en om tevens de roofgierige hulpbenden te
vredeu te stellen" *; waarvoor die //roofgierigen" al niet moesten
dienen! Het fortje Hoorn werd in orde gemaakt, met geschut
bewapend en bezet door de 3* divisie met den ten doode be-
stemden luitenant der artillerie RICHEMONT, totdat de 4* divisie
ouder luitenant Hofman ter vervanging uit Ambon zou aangekomen
zijn *. Buijskes, van Haroekoe te Ambon teruggekeerd, zorgde, dat
dit ten spoedigste plaats vond *. Terwijl van deze expeditie drie
orerabaais naar het eilaud Saparoea werden gezonden, had een ervan,
onder adelborst STRAATMAN, in last de 4 ' divisie te Pelaoe af te
zetten en de 3° divisie er op te nemen, ten einde aan den strijd
tegen Saparoea te kunnen deelnemen.

In den vroegen ochtend van den 4" November zond majoor
Meijer luitenaut LANDOUW met Ternataansche Alfoeren, deu 1"
luilenaut JENNIJ met een detachement infanterie, en den luitenant
MIJNKRD met de Ambonsche schutters het gebergte in, ten einde
de gevluchte» vergiffenis toe te zeggen, zoo zij rustig naar hun
negorij terugkeerden ' ; de radja van Pelaoe vergezelde onze macht.
»De zending in de bosscheu had dat goed gevolg", schrijft Ver
Huell *, //dat van lieverlede meer en meer de inwoners met

i Fer /fweM, dl. 1, bl. 214-215.
. - T'er Hueft, dl. I , bl. 215-210.—Iu zijn Buitonzorgsoh verslag zegt Buijskos
over dozen aanval van twee zijden, dat men „op twee punten landde, zijnde
ik onderrigt, dat de negorij zeer sterk verschanst en door een groot aantal
muitelingen bezet was".

» Ier tfu««, dl. I , bl. 217.
* Ier J/ueJZ, dl. I , bl. 216.
* Over blokhuis Hoorn verg. dl. I , bl. 467. — De commandant heet ook

wel DE RICHEMONT en BICUEMONH.
* jR<y>por<i?i(y sites, hierna. Verg. tevens; hierna bl. 60 en 63-64.
? T"o» Doren-ïlf, bl. 93.

, dl. I , bl. 216-217.
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vrouwen en kinderen afkwamen, en zich op genade overgaven.
De mannen werden gebonden en streng bewaakt, en in de Massiegit
of Moorschen tempel, of ook in eenige huizen, opgesloten." Wij
zullen straks zien, wat van de yg«tfrf<? werd!

Den 5° zette Meijer zijn tocht langs de noordoostwaarts voort
en bereikte alzoo de reeds genoemde negorij üfalofoja, wel vermeld
als //zeer goed verschanst eu voor Indianen met veel beleid ver-
sterkt" ' , doch waar men geen ernstigen tegenstand schijnt ge-
vonden te hebben, zoodat nog denzelfden dag van Pelaoe werd
scheep gegaan naar /foe/a/we. Deze negorij was ook daarom
van belang, wijl zij het naast ligt tegenover liet eiland Saparoea,
en alzoo eeu uitgangspunt moest worden om op de westkust van dit
eiland te landen en door het binnenland naar de hoofdplaats door
te dringen.

De troepen ontscheepten op zekeren afstand van de negorij,
terwijl eeu gedeelte der vaartuigen en de twee bij de expeditie
zijnde gewapende sloepen de negorij voorbij roeiden. Onder het
werpen van eenige granaten in het bosch, gevolgd door kanon-
schoten, outscheepten, naar ik denk den 6", de matrozen. Eveuals
te Pelaoe togen ook hier Laudouw, Jeunij, Mijuerd en de radja
van Pelaoe met de Alfoeren het binnenland in *. Te Hoelalioe zelf
trof men geen Inlanders aau, doch dieper doordringende, werd de
voorhoede met klein geweervuur begroet, zonder dat men eeu enkel
man te zien kreeg. De negorij werd in vlammen gezet.

Toen een der aanvoerders van de Ternataansche Alfoeren op
dezen tocht door eeu kogel in de borst werd getroflen, drongen de
Alfoereu in massa het woud binnen, de vluchtende rebellen achter-
volgende. Men ontwaarde verscheiden houten stokken met tweetakkige
vorken in den grond geplant, zoogenaamde OT?K-£«, waarop de trompen
der geweren konden gelegd worden om een vast schot te hebbeu,
terwijl voor iedereu paal een met bladeren bedekte kuil was ge-
graveu, waarin scherpe borangs geplant waren. Luitenant Laudouw
vorderde tot de schuilplaats der rebellen, waariu echter niemand
werd aangetroffen. Eeuige gewapende Ambonsche schutters kregen
daarna aanraking met den school- en met den ondermeester, die
aan den last om bij majoor Meijer te komen, gevolg gaven. De
ondermeester werd daarop, begeleid door twee schutters, nogmaals

' FOH öoreji-.l/., bl. 115.
2 Fan i>oren-J/., bl. 94-95.
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het binnenland ingezonden, ten einde de rebellen vergiffenis toe
te zeggen, wanneer zij naar hun negorij terugkeerden. In den
avond van den 6" gaven hieraan 18 personen gevolg, onder mede-
deeling, dat spoedig al de gevluchten zouden komen. Daar zij
zonder huisvesting waren, werden zij voorloopig ouder bewaking
van den radja van Pelaoe gesteld.

Van de expeditie naar Hoelalioe werd op den 6° gebruik gemaakt,
om ook een paar negorijen aan de zuidkust, die de residentie-
hoofdplaats zeer verontrust hadden , met name Jioro en Faroe te
tuchtigen ' . Over land gingen daartoe 500 Ternataansche Alfoeren.
De gewapende sloepen zouden den aanval ondersteunen, doch deze
bij ^èoro komende, werden door de zware branding verhinderd aan
deze actie deel te nemen. Tengevolge van den sterken stroom
tusschen Haroekoe en Saparoea kwamen de sloepen eerst 's nachts
terug. De Alfoeren wareu reeds in den namiddag terug te Hoela-
lioe ; zij haddeu twee negorijen in de asch gelegd, waarouder
^4oro, dat ook van de sloepen in brand werd gezien; onze Alfoeren
brachten voor buit een menigte kleiue prauwtjes mede ". Majoor
Meijer rapporteerde van Hatoeasa, deu 8° November over de
rebellen van Aboro • : //Eenige vlugtelingeu zijn gevat en neder-
geveld, de overige inwoners hebbeu daardoor niet alleen hunne
goederen verloren, maar ook hunne verborgene schuilplaatsen eu
levensmiddelen, en zijn als nu verpligt zich in de bosscheu verstrooid
op te houden. Ik heb al hunne vaartuigen, ten getale van 60,
laten verbranden, waardoor zij naar geene andere eilanden kunnen
oversteken."

Ter verifieeriug van de dagteekeniugen voor het gebeurde aan de
zuid- en oostkust van Haroekoe, strekke nog het volgende. De

, gelijk wij op bl. 55-56 zullen lezen , zeilde in den nacht

1 In Xronyft, bl. 852, wordt medegedeeld, dat den 6° November vermeesterd
en vernield werden „de Negorijen iïbe(a <oeira en Aftoro". Hoela-toewa ken ik
uiet als negorij ; vermoedelijk is bedoeld Hoelalioe. Ik heb er aan getwijfeld
of niet den 5" do expeditie naar Aboro plaats had; doch de datum van den
6" schijnt de juiste te zijn. Zoo leest men in het journaal van Boelen, die
destijds bij Porto was, op dien datum: „Om 7^ uur zagen op do kust van
Haroekoe een sterken brand, hetwelk naderhand werd vernomen de negorij
Abora was, die door twee sohaloepcn van de Prins Frederik verbrand was
geworden.. . . Zagen in het begin dei' wagt de negorij Abora verbranden."
En ad 7 November: „Zagen alsnog zware rook op de negorij Aborra."

2 Fer ffitdJ, dl. I , bl. 221.
• Fan Doren-il/., bl. 93.
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van 5 op 6 November uit de baai vau Saparoea naar de westkust
van dit eiland; commandant Groot kon van zijn schip het neerbraudeu
der ucgorijen op Haroekoe waarnemen. Dientengevolge teekende
hij in zijn journaal ad 6 November op vau aan de noordoostzijde
van Haroekoe te zien '/de negorij aldaar in brand staat, welke door
de troepen verbrand was" en na zonsondergang: «Ten half agt uuren
zagen dat de negorij Aberau aan de zuidkust van Haroeka in de
brand was". Het journaal vervolgt ad 7 November: «Zagen gedurende
den morgen zwaar rook opgaan van de negorij Abarrai." Ver Huell
gewaagt mede van den brand van Hoelalioe, doch zonder vermelding
van datum. Liggende namelijk, naar wij op bl. 49 vv. zullen lezen, met
den AW£?e« in de baai vau Saparoea, schrijft hij ' : «'s Avonds zagen
wij over het land eeuen zwaren brand naar den kant van Porto
en Haria. Wij dachten, dat de Kapitein GROOT deze negorijen
reeds in vlam had gezet, en ik had met hem afgesproken, dat
hij mij door middel vau een' vuurpijl, dien ik over het land
van boord zien kon, 's nachts zoude kennis geven, van een of
ander voorval. Ik liet derhalve eeuen vuurpijl opgaan; doch kreeg
geen contra-sein, waarom ik besloot, dat de brand op Haroeka
moest zijn geweest, waar de Majoor Meijer zich bevond. Het was
werkelijk de negorij Hoelileo aldaar geweest, tegenover Porto en
Haria gelegen."

In deze zelfde dagen had te /Wac/e een strafoefening plaats,
waarvan de bijzonderheden pijnlijk aandoen. De eenige officieele
mededeeling erover, geeft geen datum aan en is ook in andere
opzichten niet zeer duidelijk. Buijskes nl. in zijn liuiteuzorgsch
verslag melding makende van de hiervoren vermelde vermeestering
van Pelaoe op 3 November, dank het «lauden" op (wee punten,
vervolgt: «de Teruaatsche Alfoeren trokken inmiddels door de
bosscheu en omzingelden dus de voornoemde Negorijeu - , door
welk maneuver men zonder eenige tegenweer van belang over de
drie honderd gevangenen bekwam, waarvan de majoor Meijer
dadelijk vier eu twintig, zijnde alle bekend als hoofden, capteins
en eerste voorvechters, op miju order liet fusileereu: aan alle de
overigen wierd vergiffenis verleend; en zij werden naar hunne
negorijen teruggezonden." - Ver Huell geeft evenmin een stelligeu
datum op, doch zegt, dat //den volgenden dag" de expeditie Pelaoe

i Fer ifaeK, dl. I , .bl. 223.
' In het verslag werd slechts één negorij genoemd.
* Verg. mede Buijakes' rapport op bl. 86.
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verliet om naar ÜTO^IKW te trekken, hetgeen, naar ik stelde,
den 5" plaats voud, maar bij Van Rees staat gemeld, dat de
executie geschiedde juist op dien 5"; Van Doren verhaalt het ge-
beurde «a de expeditie naar Hoelalioe en spreekt van "den daarop
volgenden dag", dat dan zou zijn den 7" ' ! Er is uit de verwarde
inededeeliugen soms niet wijs te worden. Feiten zijn, dat, toeu de
expeditie elders voor eeu deel althans haar werk gedaan had,
majoor Meijer, kapitein Krieger en de radja van Pelaoe naar deze
negoiij terugkeerden, waar zich 'n paar honderd rebellen opgesloten
bevonden *; 'n 20-tal hunner werd //zonder vorm van proces op
het strand voor den kop geschoten" •". Bij Ver Huell lezen wij over
de strafoefening het volgende "*:

Vierhonderd der inwoners waren nu teruggekomen, de schuldigsten
of belhamels, waaronder de Schoolmeester, een halve Geestelijke
tevens, die de godsdienstoefeningen in de negorijen waarneemt,
waren nu reeds afzonderlijk opgesloten geworden. Alle deze Indianen
werden in twee rijen geschaard; terwijl onze zee- en landmagt
onder de wapens stond. De belhamels werden vóórgebragt; en
de Majoor Meijer maakte met eene korte en krachtige aanspraak
het volk bekend, dat men deze met den dood zoude straffen;
en de schuldige hoop werd getiêrceerd. Drieentwintig kregen bevel
om neder te knielen, te bidden, en werden dadelijk over hoop
geschoten!

i Fer i/He«, dl. 1, bl. 220. — Fanifees: „'t Was een onvergetelijke dug, de
o""* November 1817, oen dag vol gemoedsbeweging" bl. 91). — Fo» .Doren-M, bl. 95.

* ..Vierhonderd der inwoners waren nu teruggekomen . . . waren nu reeds
afzonderlijk opgesloten geworden": Fer ffueK, dl. I, bl. 217-218. — Van Doren
is kort over de strafoefening en zegt, dat in de Moskee „eenige der hoofden
van de opstandelingen verzameld waren": Fon Z>ore;»-iU., bl. 95. — Fan .Rees
schrijft, dat „uit do volgepropte kerken" naar de strafplaats werden gevoerd
„meer dan duizend inlanders, met de handen op den rug gebonden".

* Ka» Doren-Jf. deelt mede, dat onder de aldus te Pelaoe geëxecuteerden
behoorde „de oudste zoon van den Badja zelven": bl. 95. — Fan .Rees
geeft een heel dramatisch verhaal over den Radja, die zijn eigen zoon wilde
executeeren, en over majoor Meijer, die vergiffenis schonk: bl. 98-99. De
koelie heet daar „een schoon, twintigjarig jongeling" (bl. 99), gelijk hij bij
Larike gewaagde (bl. 92) van den vergiffenis vragenden oude (verg. hiervoor
bl. 28): „met sneeuwwitte haren". Dat behoort zoo bij de inkleeding, naar het
schijnt. Als Olivier met land voogd Van der Capellen in deze streken komt,
teekent hij niets op van „schoone" jongelingen, maar schrijft: „geen
enkel dragelijk menschengezigt" te zien, „allen waren leelijk" (WtVter,
dl. I , bl. 101)!

* Fer iÏKeJJ, dl. I , bl. 217-218.
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Na deze schrikbarende regtspleging, werd aan al de overige
vergiffenis geschonken, mits zTj op staanden voet bij al wat heilig
was, zouden zweren, om voor altoos getrouw te blijven aan de
Compagnie, of het Nederlandsch Gouvernement. Allen voldeden
met eenen heiligen eerbied dadelijk aan dezen eisch. Zij werden
even spoedig op vrije voeten gesteld.

Akelig was het gegil der vrouwen en kinderen, opgesloten in
de Massiegit en kerk, toen de geweerschoten door de bosschen
klonken. Zij waanden al de gevangen mannen reeds omgekomen.
De angst en droefheid veranderden echter in blijdschap, toen zij
bijna allen vrij en onverlet zagen wederkeeren. De lijken der
doodgeschoten muitelingen bleven tot het ondergaan der zon onbe-
graven liggen. De nabestaanden kregen toen, op voorbede van
den wederaangestelden Radja, verlof, om dezelve weg te halen
en ter aarde te bestellen.

Zeker schijnt deze strafoefening, oppervlakkig beschouwd, ten
uiterste gestreng; doch er dient in aanmerking genomen te worden,
welke weinig verlichte en bijgeloovige volkeren men tot reden te
brengen had. Met hardnekkigheid hadden zij vroeger alle ver-
maningen , om zich gewillig te onderwerpen, in den wind geslagen.
Het in bezitnemen van de sterkte Duurstede op Honimoa door
een oorlogsfregat, onherneembaar voor hen, en de komst van
den Commissaris-Generaal met eene legermagt, hadden, wel is
waar, eenigen indruk op hen gemaakt, en ofschoon er ééne maand
verliep, eer alles voor den krijgstogt in gereedheid was en de
Ternataansche en Tidoresche oorlogsvloten kwamen opdagen,
waren de, op de eilanden verspreide, muitelingen wel minder
stout geworden; ja reeds begonnen zij in te zien, dat zij niet
bestand waren tegen eene geregelde krijgsmagt; doch zij bleven
hardnekkig in een' staat van oproer Noodwendig moest dus
de straf evenredig zijn aan hunne woeste zeden, om eenen duur-
zamen indruk te maken. Daarenboven waren het voorzeker de
schuldigsten en hardnekkigsten, welke eenen geweldigen dood
ondergingen, volgens het getuigenis hunner landslieden zelve; en
evenwel werden er nog velen gespaard. Voorzeker heeft deze
strafoefening een' gevoeligen invloed gehad op al de nog in opstand
zijnde volkeren, en veel bloed gespaard, daar het denkbeeld van
onderwerping nu meer en meer wortel bij hen schoot. Het was
derhalve eene dure verpligting geweest, om een geducht voorbeeld
te stellen; en daar er eene strikte regtvaardigheid bij werd in acht
genomen, geraakten zij overtuigd, dat deze oorlog tegen hen niet
uit bloeddorstigheid gevoerd werd, maar om hen weder teregt te
brengen van hunne doling.
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Ver Huell heeft blijkbaar de zaak vergoelijkend willen beschouwen;
voor mij is hij daarin niet geslaagd. Ik stel op den voorgrond, dat
hardhandig optreden menigmaal een gebiedende noodzakelijkheid is
en betoon van inenschelijkheid slechts nieuwe slachtoffers kan ten
gevolge hebben; maar hier? Welk een onuoodige wreedheid! Als
het 20-tal veroordeelden vóór moet komen in tegenwoordigheid van
'n 1000-tal gebondenen, die mede hun laatste uur zagen naderen,
gaf majoor Meijer zelf het commando vuur; doch daar niet gezorgd
schijnt, dat ieder veroordeelde zijn kogel kreeg, vlogen //honderd
kogels" ! door de lucht //en toch is niet de helft der veroordeelden
doodelijk getrofi'en", //terwijl een twaalftal ongelukkigen, in armen
of beeuen gewond, gillend van pijn en badende in hun bloed, over
den bodem kruipen!" //In Straalsund", schrijft, Van Rees, aan wien
ik deze bijzonderheden ontleen, //heeft Krieger veel bloed zien
stroomen, in Rusland de grootste ellende bijgewoond; maar het
tooneel, waarvan hij thans getuige is, overtreft alles in ontzetting;
het was alsof hem de borst werd toegeknepen. Trouwens hij was
de éénige niet, die op dat oogenblik de heillooze plek wel had
willen outvlugten."

Hoe laag men ook Van Rees' uiteenzettingen uit een historisch
oogpunt moge aanslaan, er is geen enkele reden voor, om hier te
twijfelen aan den indruk, dien deze tiërceering gemaakt heeft op
kapitein Vermeulen Krieger, wiens compagnie ertoe geroepen werd.
De gansche »M2*«-«i-jtó«e, ook in Ver Huell's zachteren vorm, is
afschuwelijk en bevlekt de nagedachtenis vau majoor Meijer, daarin
zeker niet gedekt door bevelen van Buijskes. Te meer schijnt ze te
veroordeelen, omdat de belofte van a?/y)0OT zóó algemeen was gegeven,
dat, iu het vertrouwen da<irop, de menschen uit het gebergte en de
bosscheu waren gekomen en zich hadden overgegeven. Lazen wij bij
Ver Huell: //Voorzeker heeft deze strafoefeniug een' gevoeligen invloed
gehad op al de nog iu opstaud zijnde volkeren, en veel bloed gespaard,
daar het denkbeeld van onderwerping nu meer en meer wortel bij
hen schoot"; tegenover deze zonderlinge redeueering staat bij Van
Rees ' : //Men geloofde niet meer aan de beloften van genade, en
waagde het niet het woud te verlaten": de heldhaftige verdediging
der rebellen op Saparoea, waarvan wij hierna lezen, rechtvaardigt
meer deze uitspraak dan die van Ver Huell.

Dat slechte langzaam het vertrouwen iu het land zelf der executie

» Fon .Rees, bl. 103.
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teruggekeerde, zou 14 dagen later Groot, commandant van de
/2«^er.j4fir#e«, kunnen waarnemen. In de wateren van Saparoea ver-
bleven zijnde tot de onderwerping der rebellen aldaar, had het in
de baai van Porto liggende fregat den 23" November des middags
het auker gelicht met bestemming naar Zuid-Ceram. Op last van Buijskes
moest men in het voorbijgaan i/oe/a/we aandoen, ten einde na te gaan
in hoever de iugezeteueu weder aan hun werk waren getogen en de
rust inderdaad hersteld was ' . Groot deed alzoo nog dien 23" een
sloep naar wal gaan, "dog", teekent het journaal ad 23 op, //niet
meer dan één 'man aan strand ziende, die op het naderen van de
chaloup zich verwijderde, oordeelde ik het niet raadzaam, om met
den avond volk landwaarts in te zenden, maar den volgendeu morgen
af te wagten". Met het aanbreken van den 24" werd opnieuw de
sloep naar wal gezonden met een sergeant eu 25 Amboueesche
burgers; zij stuitten echter in het bosch op een benting en werden
zoowel daaruit als uit het geboomte met geweervuur begroet. Het
detachement ten 8 ure aan boord van de i2e^er#6e»yCTi terug-
komende, rapporteerde alzoo, //dat er eenige geweerschoten naar het
volk waren gedaan". Dientengevolge zond Groot //den luitenant
Boelen met nog 25 man" eu een witte vlag «om de inwoonders de
verzekering te geven, dat hun geen leed zoude geschieden".

Boelen, begeleid door adelborst T. N. Muller-, met zijn 25 Ara-
bonsche burgers en 25 matrozen aan wal komende, ging een steil, smal
bergpad op, door het bosch dikwijls op handen en voeten kruipende;
steeds hoorde men iu de verte een soort van klokkeugelui tot men
aan de bewuste benting kwam. Er viel nu echter geen schot uit;
men beklom voorzichtig de borstwering; de geheele kampong bleek
verlaten en wel verschrikt door de komst der onzen, blijkens de
versche voetstappen, de brandende vuren en de half bereide sagospijs.
De bewoners waren zoo spoedig van onze nadering gewaarschuwd
door het klokkeugelui. Aan een boomstam in den kampong hingen
eenige holle bamboekokers, waaraan een rottauliju was gehecht, die
van boom tot boom tot ver in het bosch naar de richting der zee
gespannen was. Daar hing mede van een boom een rottanlijn af,
bevestigd aan deu horizontalen rottaudraad hoog in het geboomte:
een kampongbewouer had er blijkbaar op wacht gezeten en er aan

i Wat over dit bezoek hier wordt medegedeeld, in Groot's journaal ad
23 en 24 November en bij Boe/<3« il/., bl. 284-285.

« Adelborst T. N. Muller staat gedrukt bij .Hoefen-ilf., bl. 284. — ü. G.
is echter de man van het Ferfore» SfcAeqisjournaal: is T. iv\ wel juist'?
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getrokken toen de onzen naderden. Boelen gaf last, dat alles in
den kampong onaangeroerd moest gelaten worden ; zijn manschappen
zond hij het bosch in en deed herhaaldelijk luidkeels roepen, dat
ampoen werd geschonken, dat men niet bevreesd behoefde te zijn;
ook werden tot rust vermanende proclamation van overste Groot op
bamboestaken bevestigd: niets mocht baten, niemand kwam opdagen.
//Daar het scheeu", teekende Groot in zijn journaal ad 24 November
aan op de terugkomst in den achtermiddag van Boelen, '/dat de
inwoonders alhier, welke veel deel aan den opstand hadden genomen,
bevreesd waren om te naderen, en mijne expeditie, uit hoofde der
opkomende mouson spoed vereischte, zoo resolveerde ik, daar zij
geen magt hadden om iets te kunnen uitvoeren, hen te verlaten."

De voorstelling eener schrikwekkende executie inet gelijktijdige
amuestie-verleening aan de daarbij tegenwoordig geroepen ontstelden,
was te Ambon bereids in 1653 opgevoerd onder de volgende ge-
wijzigde omstandigheden. De Matulesi dier dagen was 'u JAN PAUS.

Gevangen genomen, liet men hem //de dood aanzeggen en voor zijn
oogeu een houte kruijs bereyden, om hem aldus tot vrijwillige con-
fessie te brengen". — Dat gelukte niet naar wensch; intusschen
werd het onder de bevolking, //nog altijd zijne vcrlossiuge hopende",
toenemend onrustig. Men besloot daarom hem //stiltjes by naght"
in het kasteel te Amboina met eenige medegevangenen te executeeren.
Alzoo werd in den nacht van 21 Mei //eerst voorgebragt den
orangkaij Lessij van Wackusieuw (welke mede aan het verraad
schuldig was), nevens de andere gevangen orangkaijen van Hitoe en
Hative, om het werk aan te zien en ten laatsen Jan Paijs".
'/Hier op wierde Jan Paijs zonder veel woorden te maken ook voort-
geholpen, werdende hem voor eerst nog in 't bidden den kop afge-
slaagen en voorts het ligchaam gevierendeelt, waar van de beijde
hoofden op de groote zaal wierden gebraght en met een matte toe-
gedekt, zijnde zoo men uijtterlijk oordeeleu konde Christelijk ge-
storveu. Des anderen daags liet den admiraal alle de orangkaijen
van 't Casteel beroepen, met voorgeeven dat ijts nodigs met haar
te pitsjaren hadde, dewelke van dese executie nog onkundig zijnde
in de groote zaal verscheeneu en door den admiraal aldus aange-
sproken wierden: Jan Paijs heeft door zijn vuijl bedrijf veele be-
roerten verwekt, het is dierhalven hoog uoodig geweest daar regt
over te doen, gelijk nu geschied is, daar tegen bedanken wij ui. voor
die getrouwe volstandigheijd en verhoopen dat de landen voortaan
goede ruste zullen genieten, en met eenen wierde de matte g'opent,
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daar de quartieren nevens de twee afgehouwene coppen lagen, 't
welk bij hun een maghtig beroerte veroorzaakte, en om haar luijdeu
in geen verbaastheijd te laten, dede haar den admiraal strax een
acte van amnestij voorleeseu . . . . Daar na wierden bijde hoofden
aan de Bassaar op paaien ten thoone gesteld en de vier quartieren
op de gebruikelijkste wegen rondom de negorij gehangen, dog
wierden het hoofd vau Jan Paijs met consent van den admiraal
door de vrienden afgehaalt en in een kostelijke Pethole begraven.
Ende dit is het eijude van dien hoog geagten man geweest, die
van God den Heer zoo hoog begaaft was dat hem onse leeraars
te vooren trachteden tot een predicant te maaken, gelijk hij ook
verscheide maaien van de stoel geproponeert heeft, maar als hij
onder de heer Demmer tot hoofd van Hative gekozen wierd, met
verstootinge van de regte oraugkaijeu, heeft dezen vau natuur
eersugtigen mensch met dien staat zig niet vergenoegen konnen maar
naar een veel hoger tragteude, zig tot deze conspiratie beweegen laten"' .

Het gemakkelijk slagen der expeditie van Meijer tegen Haroekoe
was voor een deel te dankeu aan Buijskes' voorzorg om gelijktijdig
op het eiland Saparoea te doen ageeren, waardoor de rebellen van
het brandpunt des opstands werden verhinderd naar Haroekoe
over te steken '-. Deze actie had dan ook geen ander doel gehad
dan om de rebellen aldaar in onrust te houden; nu, dat op Haroekoe
het gezag hersteld was, moest tot uitvoering komen hetgeen
Buijskes noemt in zijn verslag: '/de algemeene aanval op Saparoea".
Alvorens echter tot de mededeeliug hiervan over te gaan, besluit
ik dit hoofdstuk met Rumphius' belangwekkend verhaal van een
twee eeuwen geleden expeditie tegen Haroekoe, toen de opstand
over Ambou eu de Oeliasers ook een zeer gevaarlijk karakter had
aangenomen. Het was in 1637 -̂ :

De Loehoeneezen hielden ernstig bij den Generaal aan dat hij
met zijn vloot bij Combello wilde komen en den quimelaha aan
te tasten, eer hij zich vast konde maken en sijn verstrooijt volk
vergaderen, dog den generaal had vast voorgenomen de mooren
op Hatoeaha aan te tasten, om de Oeliassersche Eijlanden, daer
hij sig meer aangeleegen liet spoedig wederom tot sComp*. ge-
hoorsaamheid te brengen. Weshalven sijn Edelheit vergeselschapt
met de Heeren Caan en Deutekom nevens de geheele scheepsmagt

, dl. II , bl. 51-57.
* Verg. hierna bl. 54-55.

, dl. I , bl. 136-137.
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en aght Corcorren van 't Casteel d. 5 Maart verscheen op den
strand van Hatuaha, alwaar ziende den vijand in de naaste Negrij
Cabou aan 't gebergte gelegen, zeer bezig te sijn, om hem te
versterken, heeft hij geresolveert, hem geen tijd te geven, maar
straks aan te vallen. Den volgenden dag dan wierd onze magt op de
strand gesteld, sterk zijnde 1016. koppen en in drie troepen ver-
deelt, waar van den voortroep aangevoerd wierde door den majoor
Pierre Du Camp?; hier op marcheerde men berghwaarts op naer
Cabou, 't welke d' onze verlaten vonden, weshalven na een wijnig
rusten ging de magt voort na Caijlolo, beijde gelegen op een
hackelig gebergte, hebbende smaelte toegangen over scherpe
kraatsteenen ' en klippen. Caijlolo nu was een seer sterke Negrije
daar men van ter zijden gantsch niet konde bijkomen, beslooten
met drie hooge muuren van kraalsteenen opgelegt en waar uijt de
vijanden met roers en bassen als met caluaijen en steenen fel
schooten. De onze evenwel door de ruijgte beschermt werdende ,
quamen meest onbeschadigt tot aan haare muuren en drevense
uijt d'eerste en tweede beschanssinge, tot in de derde off hoogste,
daer in groot pleijn en vele schone huijsen waren, alwaarse de
vijanden gedwongen hebben hol over bol agter de stijlte af te
springen, daer het niet geraden was na te springen. De huijsen
dan werden verbrand, de muuren ten deele afgesmeeten, en 't
Leger trok weer na Cabau, daerse nagtrust namen. Des anderen
daags ofte d'6™ Maart dagten de onse (dewijl dit soo wel ge-
succedeert was) dat de resteerende vastigheden van Hatoeaha
mede zoo ligt zouden te winnen zijn, dierhalven Cabau met een
Comp" beset latende marchieerdense wederom landwaard in, en
quamen onvoorzien door een kloove der bergen regt voor haar
hooft vastigheijt Alacca gelegen op een sleijlen berg, met een
kleijagtige en gladden toegang; alhier souden onze zoldaeten
stormen, 't welk moeijelijk toeging want sij mosten malkander met
rottingen ophaelen, en den soldaat konde niet staen om te vegten.

Den vijand wierp zoo sterk met steenen, datse t'elkens wederom
afrolden, zoo datse na den tweeden aanval gantschelijk afgeslaegen
wierden met verlies van vijf dode, behalven twee diese niet vinden
konden, met vele gequesten, waaronder verscheide officiers; in 't
aftrecken marchieerde langs Hatuaha, die hun met vele schel t-
woorden toeriepen en quaemen met haere dooden en gequesten
's avonds weder in Cabauw. Deze ongelukkige rescontre deden de
onze resolveeren geen volk meer aan dese lompe nesten te spillen,
maar lieten 't land doorkruijssen door 386 Ceramse alphoereesen,
versch op dat land gezet onder de drie Radja's Sahulau, Somit,

Kroal-(koraal-)steenen, zal wel bedoeld zijn.
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en Sisseoeloe, dewelck in korten tijd 16. coppen en veel buijt van
porcelijn en gongen kregen, waarmede zij ook strax na huijs wilden
om haar gewoonlijke vreugde speelen te bedrijven, 't welk men
hun ook moeste toestaan, want van dit volkje (als het onwillig
word) gantsch geen dienst te trecken is; onder haer faveur hebben
d'onze alle vrugt en specerij bomen daerse bij konden komen
bedorven, waar door eijndelijk die van Hatoeaha gedwongen
wierden bij den Generaal om den vreede te versoeken gelijk mede
gedaen wierde bij den andere Christenen van Oma en Nussalaut.
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HOOFDSTUK VI.

Do E v e r t s e n met de Nassau in do baai van Saparoea
de Ileygersbergen iu de baai van Porto: 23 October-

8 November.

De JEW/sen van Ambon naar de baai van Saparoea: 23-25 October.
— Het opdringen der robellen raet hun verschansingen bij Duurstede.—
Uitval van het fort op 2S October. — Oproeping van commandant Groot
der Se r̂erA&eryen naar Haroekoe: 2!) October-1 November. — Zee- en
aardbeving: 4-5 November. — Een bericht over het in teven gebleven
kind van resident Van den Berg. — Komst van de JVassa»: 2 November. —
Gewijzigde stationeering van de Rej^ers&fi^e», de iTwaZatc, de JFWs on de
Fenas. — J)e üei/jer«&ecff«n naar de baai van Porto: 5-7 November. —
Landing te Porto: 8 November.

Wij weten, dat kapitein Lisnet het fort Duurstede te Saparoea
commandeerde en dat de JJiana 7£«^«'*óerye«, kapitein t/z Groot,
in de baai aldnnr lag ' . Buijskes gelastte in de tweede helft van
October, dat de Üiw£«e«, commandant Ver Huell, zich ook derwaarts
begaf. Den 23" vertrok het oorlogsschip; ofschoon de afstand slechts
15 mijlen is, kwam men eerst, ten gevolge van den moesson, den
25" met zonsondergang voor de baai, maar men kwam er dan toch!
Om 10^- uur in den avond liet men er het anker valleu. Wanneer
wij nagaan, hoe betrekkelijk eenvoudig de herncmiug van fort
Duurstede had plaats gevonden, ouder bescherming van het geschut
der .ffe^er«##ye# *, en wanneer wij uu zien, hoe de 7i'(w£?öM er
in slaagde Saparoea te bereiken, niettegenstaande het ongunstige
jaargetijde, dan mag het wel betreurd worden, dat niet aan Ver
Huell's voorstel werd gevolg gegeven, om dadelijk bij het uitbreken
vau den opstand derwaarts te zeilen \

«Het was", schrijft Ver Huell over zijn aankomst in de baai •*,
«tegen den avond, wanneer de landwind, die ons tegen was, door-
komt, en het binneuloopen in de naauwe baai zouder ankergrond
onmogelijk kon maken: dit zou eeue genoegzame reden geweest

» Zie dl. I I , bl. 714.
2 Dl. I I , bl. 702.
» Verg. dl. I I , bl. 595.
* Fer HueJJ, dl. I , bl. 204-205.
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zijn, om op zee te blijven; doch ik wenschte zoo zeer, om een
werkelijk deel te nemeu aan alles, wat strekken kon, om het terug-
brengen der oproerige eilanden onder het wettig gezag te helpen
bevorderen, dat ik, na een kort beraad met mij zelven, besloot,
met den achter zeewind in de baai te sturen, iets, hetwelk anders
niet, dan des anderendaags met den zeewind, zoude hebben kunnen
geschieden, en waardoor een geheele dag nutteloos zoude verloopen
zijn. Ik hoopte, dat mij de gunstige wind nog tot op de ankerplaats
achter in de baai zoude brengen, doch het werd spoedig stil; en
de stroom zette ons naar den hoek van Ouw Ouw. Ik liet alle de
sloepen strijken, om het schip te boegseereu, terwijl ik een schot
deed voor de J/an'a ife?<7«\jSg>yeM om adsistentie. Intusscheu kwam
de land wind door, de zeilen vielen tegen, en werden geborgen, en
het schip, met behulp van alle onze sloepen, en die van het fregat
eu ecnige Orangbanijen, die intusschen waren aangekomen, naar
binnen geboegseerd. Men kan niet eer ankeren, dan tusscheu den
hoek van Paperoe en het kasteel Duurstede, achter iu de baai. Wij
gingen voor den nacht aldaar ten anker, op 15 vadem, eu werkten
den anderen dag zoo diep in de baai, dat het kasteel Duurstede
tusschen ons en het fregat jl/ana üJ«zV7(?r,j&g;v7g« inlag, eu zoo na
aan den wal, dat wij het kasteel bereiken kouden."

De ütê CTVfSér̂ CT*, die dag aan dag schoten naar den wal had
moeten doen, om mede het fort tegen de aanvallen der rebellen te
beschermen en gelegenheid te hebben tot het halen van water aan
den bekenden put, had alzoo gezelschap gekregen. Ziehier, wat het
scheepsjournaal van de dagen dier aankomst vermeldt:

24 October: «Waren van tijd tot tijd verpligt om met schroot,
naar de wal te vuuren om de chaloupen te beveiligen voor het
vuur van den vijand."

25 October: «Zagen bewesteu Nousoelaut een korra korra met
vier kruis praauwen voorbij de baaij passeeren onder de Hollandsche
vlag; met zonondergaug zagen Z. M. schip Adm'. Evertze bij de
Oosthoek van de baaij naar binnen werken. Stil wordende, zond ik
naar hetzelve alle de chaloupen tot adsistentie; ten 10 uren kwam
gemeld schip vooraan iu de baaij ten anker en de chaloupeu weder
aan boord."

26 October: //Deden 3 schoten in 't bosch en de Adm'. Evertze
1 schot op de Inlanders, welke zich daar vertoouen; haalden
eenige verversching van de Adm'. Evertze voor de officieren; in de
agtermiddag gemeld schip nader op de rheede gezeild."
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27 October: //Ontvingen van de Adm'. Evertze 50 druijven a
12 ®, 2000 scherpe geweerpatronen, 18 boek patroonpapier, 50
'S spijkers." Zoo zat uu eindelijk eens Groot goed in zijn patroon-
papier!! Ook was, dank de komst van den 75Wr£y<?«, versterking
aan manschappen voor liet fort verkregen, waardoor het getal vrij-
willige Amboneezen er tot 50 steeg, namelijk één sergeant-majoor,
twee sergeanten, vier korporaals en 43 fuseliprs; als luitenant werd
daarbij door overste Groot ingedeeld de adelborst der 2" klasse
T. v. MULLER ' , terwijl voor commandant ervan werd aangewezen
luitenant t/z BOELEN, die reeds op den 25" schreef - : //Den 25"'™ deed
ik met mijn troepje eene verkenning in den omtrek van het fort.
Kapitein Lisnet had mij den Luitenant der Infanterie Fiïsschart met
eenige manschappen toegevoegd." Spoedig moest het echter tot een
ernstiger uitval komen. De rebellen werden toch steeds brutaler
en naderden met groote troepen het fort, daarbij beschermd wordende
door zware van koraalsteen aangelegde verschansingen, die toenemeud
dichter bij de versterking kwamen. Ver Huell schrijft over de
moeilijkheid om met geschut van de schepen het aanleggen van
dergelijke werken te beletten, het volgende •' :

//Twee veldstukken en een hauwitzer, te Amboina aan boord
genomen, werden op het halfdek geplaatst, en de matrozen door
een' bombardier in de behaudeliug van deze wapens geoefend , om,
in geval van eene landing, er mede te kunnen ageren.

//Duidelijk zagen wij van boord, dat de eilanders borstweringen
van steen in de nabij gelegen negorij Tiouw opwierpen , en daarmede
zeer ijverig bezig waren. Ik liet een spring op het touw zetten,
om de breede zijde naar dien kant van den wal te bieden en deed
op deze werklieden eeuige schoten uit de zesenderligpouders, welke
van die uitwerking waren, dat men uit het kasteel eenigen zag
wegdragen. Zij staakten echter het werk niet, dat zij achter hunne
dikke, van koraalsteen opgetrokken, muren verrigteden , en waarin
de kogels smoorden, zonder deze muren te vernietigen, waarna ik
met het kanonneren ophield, als vruchteloos kruid eu kogels ver-
spillende."

Groot had daarom kapitein Lisnet bevolen den 28" een uitval
te doen in den namiddag, terwijl het geschut der schepen

' Boeien-il/., bl 276. Verg. over dezen naam Muller bl. 11, noot 2.
2 Boe?e»J/., bl. 276.
» Fer .HueK, dl. I , bl. 209-210.
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tevens zou werken. Om 3.V uur rukten wij, leest men in Boelen's journaal,
met gewapende amboneesche burgers uit • ; men toog door het bosch «tot
aan den berg", doch daar verscheidene door de voetangels gekwetst
werden, zag men zich genoodzaakt terug te gaan /'en naar den
grooten weg te trekken". Men naderde //tot een halve pistoolschot
van de graftombe", vermoedelijk van den reeds hiervoren vermelden
Eugelschmau '-', doch daar de rebellen aldaar achter een borstwering
verschanst lagen, kon men ze niet met vrucht beschieten, terwijl
de onzen "alle momenten decharges" ontvingen. Intusschen verloren
wij //geen man", maar de rebellen hadden — naar vermeend werd,
«door het gekerm, dat wij in het bosch hoorden" — gekwetsten
gekregen. Om 5J uur trokken de onzen naar het fort terug; een
hunner was aan den voet gewond ; Ver Huell gewaagt van 2 ge-
kwetsten. //De vijand had alle geweerschoten met bonken gedaan" •'.
Van het besluit om hem «van daar te vernestelen" ••, was alzoo
niets terecht gekomen. De commandanten Groot van de ütejya**-
4«y«M en Ver Huell van den ZÏWr&e« waren tusscheu 2 en 3 uur,
vóór de expeditie aanving, naar het fort overgekomen en alzoö
van deze vruchtclooze poging'getuige. //Ik wandelde", schreef Ver
Huell *, //met een' der officieren over de muren van het kasteel,
en ontwaardde weldra, dat er reeds een levendig vuur op ons
gerigt werd uit de omliggende bosschen; en, daar wij het volstrekt
onnoodig oordeelden, om langer in het gevaar van getroffen te
worden te blijven, gingen wij van den muur af. Twee onzer matrozen
werden gewond. De muitelingen werden teruggedreven, en weken
onder een groot geschreeuw en getier in hunne digte bosschen."

De toestand werd natuurlijk door den mislukten aanval niet
verbeterd. Speciaal werd het ons lastig gemaakt bij het halen van
drinkwater aan den put vóór het fort, waartoe telkens onze be-
zetting en de bemanning der schepen, naar wij weten, toevlucht
moesten nemen. Aanhoudend werd er over en weer bij dergelijke

' In Groot's journaal staat, dat hij Ia9t gaf „om 's middags twee uuren
een uitval met 100 man to doen". In Boolon's journaal: „Om 3^ uur rukten
wij uit met 30 man". De aanhalingen in don tekst zijn uit dit laatste
journaal.

« Zie dl. I I , bl. 716.
» Verg. dl. I I , bl. 690, noot 2.
* Fe,- tfueJZ, dl. I , bl. 209
* Als de vorige noot. Ver Hnoll schrijft, dat de uitval geschiedde „Den

anderen dag na onze aankomst", dat zou dus zijn den 26", doch dat is in
strijd met de journalen.
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uitvallen gevochten waarbij wij gesneuvelden en gekwetsten soms
hadden te betreuren ' .

In den avond van den 29° verliet voor eenige dagen commandant
Groot van de i?eyw#èe?ye« zijn schip. Opgeroepen naar Haroekoe
door Buijskes, die zich mede derwaarts zou begeven - , voer hij er
in een orembaai henen. Groot's journaal teekende hierover ad 29
October het volgende aan: «Teu 11 uuren kwamen twee orangsbaaij
op de Rhede, de Radja van Bata Mirra, voerder van de zelve •'• en
een Europeesch militair met een order van den Schout bij Nacht
en Commissaris Generaal Buijskes, ten einde in persoon naar
Hoeroeka te gaan om aldaar met Zijn Hoog EdGestr. en den
Majoor der Infanterie Meijer eeu generaal plan te maken om ge-
zaamentlijk te kunnen werken, tot het ten onderbrengen der rebellen
op de eijlandeu Z?arö^'a, AzjoaroMa en iVc/era/aw^ en van de orangs-
baai tot dat einde gebruik te maken. Vóór mijn vertrek van boord
gaf ik order aan den P luitenant Vaillant om het fregat zeilklaar
te maken. . . 's avonds ten agt uuren vertrok ik met vier gewapende
roeijers van boord en zeilde met de orangbaaijs de baai uit."

30 October, /''sMorgens ten 8 uuren kwam ik te Haroeka,
waar ik door den kapitein Van Driel, commandant van de bezetting,
wierd ontvangen. Kort daarna * kwam de Heer Schout bij Nacht
met drie honderd man troepen en vijf en twintig Ternataansche
en Tidoreesche corra corra's, welke tot liet onderbrengen der
eilauders moesten medewerken. Eer de (roepen alle waren aau-
gekomen en de nodige plans waaien gemaakt, duurde dit tot
Zondagavond van den 2° November als wanneer ik vertrok met het
coloniaal corvet de Zwaluw, hebbende de nodige instructies van
de Schout-bij-nacht ontvangen. Door stilte en variabele winden
was het eerst Dinsdag den 4° November, dat ik in de agtermiddag
in de baaij van Saparoea ten anker kwam."

//Dien nacht voelden wij", memoreerde Boelen ' , maar ook in
andere publicatiëu vindt men van indrukmakende zeebevingen
melding gemaakt, «op alle schepen, die uu in de baai lagen, een
hevige zeebeving. Ieder vloog zijn kooi uit en stormde uaur het dek.
Het was alsof men met zware vaten over de dekken rolde en de

» Fer HiteJJ, dl. I , bl. 211.
' Verg. bl. B6.
' Over den radja van Batoe nierali, dl. I I , bl. 619-620.
* Verg. bl. 36, uoot 1.
' 3oeZen-ilf., bl. 277.
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hofmeestersbel in de kajuit begon te rinkiuken. Tegelijkerlijd had
er eene aardbeving plaats, waarvan de sporen in de muren van
het fort duidelijk zichtbaar waren."

In afwachting van de gebeurtenissen, die zich weldra zouden
afwikkelen, kreeg "op een avond, omstreeks tien ure" de iVerfoew
een bezoek van een jongen Inlander, die geheimzinnig den trap
kwam opklauteren en Ver Huell o. a. nu ook vertelde, dat nog
een kind van de vermoorde familie Van den Berg in leven zou
zijn, zoomede dat het onderhouden werd in het gezin van SALOMO

PATTIWAEL, zijn meester, dien hij ontvlucht was wegens harde
behandeling'. Wij zullen ons herinneren, dat reeds commandant
Groot, ten tijde van zijn verblijf in de wateren van Toehaha, een
dergelijk bericht had gekregen, doch dat de bode, als niet be-
trouwbaar, slecht werd ontvangen 2, De door Ver Huell ontvangen
bode scheen meer te vertrouwen. Hij zorgde er althans voor, dat
de nieuwe berichtgever het goed aan boord had.

Den 5" November was voor de militaire toestandeu op Saparoea
van eenige beteekenis. In den achtermiddag van den 2° November
kwam in de baai van Saparoea aan de JVo*«n< met 74 stukken,
sedert den dood van commandant Sloterdijk, gecommandeerd door
d»n luitenant t/z 1" klasse VAN RHIJN; tevens waren van Ambon
aangekomen eenige teruataansche en tidoreesche kora-kora's ••. Met
deze versterking der scheepsmacht kon de ^^«rs^ryew bestemd
worden om, ook in verband met de krijgsbewegingen op Haroekoe,
te zeilen naar Saparoea's westkust, in de baai van Porto en Haria,
ten einde weldra vandaar op fort Duurstede te doen doordringen,
gesteund door een uitval van het fort. Er was dientengevolge den
5" beweging in en om de baai van Saparoea. Aan de iüej^ertfèerye»
werden uit den TilW&ew verstrekt de van Ambon medegebrachte
veldstukken en een houwwitser •*. In den nacht van den 5" op den
6" ten 3 ure voer de 7fey^«\sé«ye» weg. Deuzelfden 5" was een
divisie matrozen outscheept, uit de equipage van den iftwfogM ge-
formeerd, onder bevel van den luitenant t/z H. P. N. 'T HOOFT, om
de bezetting van fort Duurstede te versterken \ Commandaut Ver Huell
kreeg, terwijl Groot naar de west verzeilde, het opperbevel in

> Fer ifweM, dl. I , bl. 210-211.
' Zie dl. I I , bl. 693.
• Fer tfueM, dl. I, bl. 212. — 5orf«»-itf., bl. 277; eerstgenoemde scbrjjft Fon Btjn.
« F«r HueM, dl. I , bl. 209 en 222.
» Fer ffueK, dl., I bl. 222.
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de baai van Saparoea ' . Tegelijkertijd met de Jte^ff\ïö#ye« lichtte
de ,#MWtttt> het anker, doch om te zeilen naar Noesa Laoet; de /rw
moest, in opvolging van Buijskes' lastgeving, naar Saparoea's
noordoostzijde, dus naar het Hatawano'sche, de Fe«?« naar
ïiegorij Kolor op de noordwestzijde gelegen, </om de correspondentie
met Ceram te beletten, en het vlugten van vaartuigen", gelijk
Groot na de positie vóór Porto te hebben ingenomen, gelastte.
Wat de Schout-bij-nacht zich met deze stationeeringen had voor-
gesteld , slaagde volkomen. //De muitelingen op Saparoua", verhaalt
hij zelf - , /'door de onverwachte verschijning van zoo veele groote
en sterk gewapende scheepen, die hun als het ware omsingelden,
in het onzekere gebragt, waar de voornaamste aanval zoude ge-
schieden, kouden zich niet vereenigeu, maar moesten alle hunne
verschansingen bezet houden, konden dus ook geen hulp aan die
van Haroekoe geven, en moesten die aan hun lot overlateu, dat
zeer spoedig beslist werd."

Het journaal van de üfe^«r*fer^w heeft over de lastgeviug naar
de baai van Porto en Haria te gaan het volgende aangeteekend,
nadat Groot in den achtermiddag van 4 November uit Haroekoe
was teruggekomen: //Mijn eerste order was om met het fregat naar
de Baaij van .Pörfo en Zfan'a te zeyleu, daar eene landing te doen
en de sterkten, die de Inlanders daar hadden gemaakt te vernieleu
en de negerijen te verbranden, om de troepen de gelegenheid te
geven van zoodra zij van het eiland Haroeka meester waren aldaar
te kunnen lauden. Bij mijn arrivetnent aan boord maakte ik met
alle spoed de noodige preparatien; ik ontving aan boord een 7 duims
houwitscher met de noodige brandkogels, granaten en schrootbossen,
twee 8 'S? lange stukkeu met de noodige ammuiiitie van de Nassauw,
en deu luit', der artillerie Kesler met 12 artilleristen. Bij mijne
aankomst aan boord deed de luit'. Vaillant mij rapport van de slegte
staat der fokkemast. . . doch de expeditie spoed vereijschende, wilde
ik hoegenaamd geen zwarigheden maken en nadat de victualie, water
en ammuiiitie aan boord was, welke ik meest van Z. M. schip
iVima?{?0 had ontfangen, die hier bij mijne absentie was gearriveerd •',
was het fregat Woensdagavond den 5 November zeilklaar."

Op de reis naar Porto zag men van de ife^erséer^CTi het einde

i Als de vorige noot.
* In zijn Buitenzorgsoh verslag.
» Verg. bl. 54.
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van den strijd tegeu de rebellen van Haroekoe. In den ochtend
van den 6", ten 9 ure, '/voor de opening van Haroeka en Sapnroea
zijnde", ontwaarde namelijk Groot de 2?«'*joafc/« en eenige kora-kora's
aan de noordoostzijde van Haroekoe, terwijl Hoelalioe in brand
stond ' ; vier vaartuigen, ter ondersteuning van de landexpeditie
naar ^/iora gezonden -, zag Groot mede tegen zonsondergang; kort
daarna '/ten halfagt uuren" vlamde ^6ora op. — Boelen wasopGroot'sreis
van dienst; wij missen dikwerf in het journaal van Groot vermelding,
en dus ook waardeering, der diensten van ondergeschikten, waar
men zou vermeenen, dat er wel aanleiding en plaats in het journaal
voor was •" ; zoo ook hier. In verband met Boplen's vermelde op-
nemingen *, lezen wij namelijk in diens eigen memoriaal •• : "Toen
kwam mijne ondervinding eu keunis vau het vaarwater tusschen de
eilanden Haroekoe en Saparoea mij te pas en ik durfde, nu op mij
te nemen het fregat in de straat van Haroekoe en de baai van Porto
en Haria binnen te loodsen."

Den 7" begon het voor Groot's expeditie te spannen. In het
gezicht van den zwaren rook, opgaande van het den 6" neergebrande
Abora, zeilde men des ochtends noordwaarts, toen ten 10.V uureen
ternataansche kora-kora naderde, "Welke door den Schout-bij-Nncht
ter mijner dispositie was gesteld voor de correspondentie". Met den
middag stuurde de üft'erfoeM tusschen Haroekoe eu Molano door recht
af op de baai van Porto en Haria. Dicht onder flen zeer hoogen
en steilen noord westhoek van de baai genaderd zijnde, meende men
Inlanders waar te nemen, //die met handgeweer het volk van het
dek koude beschieten". Twee stukken met schroot werden daarop
geladen. Te 5 uren in den avond was men voor de baai, toen //de
mij ineede gegeven loots" voorstelde terug te keeren, voorgevende
//bevreest te zijn de stroomen dit fregat te veel naar de klippeu
zouden brengen"; maar Groot in den ochtend waargenomen bebbeude
de verbranding van Hoelalioe, "waaruit ik kon opmakeu, dat er
groote voordeelen op de. muitelingeu waren behaald en daardoor de
hooge noodzakelijkheid inziende om mij spoedig meester van deeze
plaats te maken" — yaw rfe^e ^foafo d.w. z. de kust vaa Porlo en
Haria — beval hij de sloepeu uit te zetten eu binnen te boegseeren.

• Verg. bl. 38. De aanhalingen uit Groot's journaal.
> Verg. bl. 39.
» Verg. dl. II, bl. 673.
« Zie dl. I I , bl. 709.
^ üoefcn-J/., bl. 277-278.
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Van strand beschoten wordende, legde het geschut van den
spoedig het zwijgen op. Nog aan den avond van dezen 7", te half
acht, liet men het anker voor de negorij vallen en werd het oorlogs-
schip //met de breede zijde langs de wal" gehouden. Tegelijkertijd,
//op dit moment", naderden 'n 6- of 8-tal ternataausche en tidoreesche
kora-kora's onder kapitein-luitenaut JACOBSON den ifoer&e» om den
aanval te steunen; van hem vernam Groot de onderwerping van
Haroekoe ' . Niet bekend met de positie van de landingsplaats in
de baai van Porto, noch met den staat der baai in haar geheel,
besloot Groot den volgeuden ochtend voor de landing af te wachten
'/en gaf order aan de korra-korra's om een gedeelte vóór en een
gedeelte zich agter het fregat te posteeren".

Den 8" November brak aan. Ten 4 ure bereidden de eerste en
tweede divisie der landingstroepen, zoomede de ambonsche burgers
zich voor om in de sloepen te stappen. Aan de breede zijde van
het schip langs den wal, werd enkel de houwitser binnen den valreep
met schroot geladen, //omdat de distantie voor de grenaten en brand-
kogels te kort was om daarvan eenig effect te hebben". Om half
zeven staken de sloepen van boord; gezamenlijk met de kora-kora's
roeiden ze naar den wal //onder vuur van het geschut van het fregat".
Aanvankelijk schoten de rebellen zeer sterk op de vaartuigen achter
hun zware verschansingen, "doch door het zwaar geschut verpligt
zijnde om te moeten wijken, kreegen de onzen de gelegenheid om
te landen en zeer spoedig waren de beide uegorijen iu de brand en
de verschansingen en wolfskuilen vernietigd" *. lteeds ten 8 ure
kon het fregat het vuren staken; wij kregen 9 gekwetste matrozen,
8 gekwetste Alfoeren, terwijl 2 '/van hunne kapiteins" sneuvelden.
Een sloep werd van boord gezonden, om de gekwetsten af te halen.
//Ten 11 uuren kwamen de vaartuigen weder aan boord, omdat
alles was vernietigd" *.

* .Boeien • il/., bl. 278, gewaagt van 8 kora-kora's; Groot's journaal van 6
vaartuigen.

* In Groot's rapport uit Porto d.d. 9 November wordt ook medegedeeld'
„Den 8"'° des morgens, begon ik Porto en Haria te besohieteu, en zond
twee gewapende obaloupen naar wal, met drie Ternataansehe en Tidorsche
corra-corra's, om de negorij in brand te stoken, betgeen door het volk uit
de cbaloupen ook dadelijk ten uitvoer werd gebracht. Ten 7 ure was de
brand reeds door do geheelo negorij, welke toen langzamerhand geheel af-
brandde." Fa?« öoren-il/, bl. 97.

* -Boeien-ilf., bl. 278 memoreerde: „8 November vroegtijdig, werd er eene
landing gedaan, tot hot omverwerpen van beatings on vernielen van huizen,
door de 1"* en 2"" divisie matrozen on mariniers, het korps Amboineezen en
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Ver Huell had deze gelukte expeditie middellijk ondersteund,
door te Saparoea ook in actie te treden, de rebellen dus te veront-
rusten en aldus te voorkomen, dat zij naar Porto en Haria ijlden
om er de landing te helpen beletten. Ziehier hoe hij het gebeurde
verhaalt ' :

"Deu 8"''° November, 's morgens met den dageraad, hoorden wij
eene zware kanouuade naar den kant van Porto en Haria, alwaar
een dikke rookkolom opging. Ik liet een' man naar de bramzaliug
gaan, die de toppen van het tuig des fregats over land zien kon,
voor Porto en Haria. Aldaar had eene hevige schermutseling met
de opstandelingen plaats . . .

'/Op het hooreu der kanonnade van het fregat gaf ik dadelijk
bevel aan rfe iVa&?«?< om , even als wij, eeuige schoten in de bosscheu
te doen, en begaf mij naar het kasteel Duurstede, waar ik bevel
gaf, alarm te slaan, en een uitval te doen, ten einde eene afwending
te geven bij de landing van den Majoor Meijer; hetwelk het gevolg
had, dat de mniteliugen, op twee plaatsen des eilands aangevallen
wordende, hunne magt moesten verdeelen, en velen, die naar
Haria trokken, om de landing aldaar af te weren, terug kwamen,
om de uitvallen van Duurstede tegen te gaan. Des avonds liet de
Kapitein Groot drie vuurpijlen opgaan, die wij ovor het land zagen ,
en met even zooveel beantwoordden, als een sein, dat Porto en
Haria veroverd waren" '-.

hot Ternataansche krijgsvolk, waarbij twee matrozen en eon marinier gekwetst
worden, zoo mede een Ternataansch hoofd, die kort daarop'aan zijn wonden
overleed."

i Fer HKCZJ, dl. I, bl. 223-224 en 224-225.

' Z>es at/onds: over dag zou men hot. sein niet gezien hebben, doch de
aanval was reeds in den voormiddag afgeloopen. Ook Groot toekent in zijn
journaal aan, zonder dat het echter duidelijk is of het vóór- dan wel namiddags
geschiedde: „to 10 uuren deed ik volgens afgesproken seyn met vuurpijlen
aan Z. M. scheepen Nassauw en Ad" Evertze, waarmede ik te kennen gaf,
dat ik in alles had gereusseert". — Het verhaal bij Ver Huell is cenigszins
verward. De landing van Meijer had eerst plaats, naar wij lezen zullen, op
den 9". Op bl. 225 staat over den 8", dat Meijer „den anderen morgen" zou
landen.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:10AM
via free access



HOOFDSTUK VIL

De beslissende strijd op Saparoea: 8-12 November.

Komst van majoor Meijer te Porto: 8 November. — Plan van den
veldtocht: 8-9 November — Uitval van Duurstede op Tiow: 9 November.
— Ontscheping van Meijer's troepen op de westkust: 9 November. —
Verrueestering van Tiow: 9 November. — Aardbeving 9-10 November. —
Expeditie naar Siri-Sori: 10 November. — Gevangenneming van Lucas
Latoemahina: 11 November. — En vnn Thomas Matnlesi. — Expeditie
naar Oelat en Ow: 11-12 November.

lu den namiddag van den gewichtigen 8" November was majoor
MEIJER van /Toe/a/ioe met zijn krijgsmacht van 200 man naar de
baai van Porto overgestoken. Ternataansche kora-kora's, ambon-
sche kruis-orembaais, met europeesche en inlandsche soldaten, en
dezelfde twee gewapende sloepen van den i''rafe»7/&, die aan de
krijgsverrichtiugen tegen Hitoe en Haroekoe hadden deelgenomen,
onder bevel van luitenant t/z B. 'T HOOIT, aan wien de adelborsten
J. W. DROOP en D. G. MULLER waren toegevoegd, voegden
zich daarbij ' . Ten half vijf uur in den namiddag bevond zich
majoor Meijer aan boord van de 7?ey(7«r*6«-ye«. Hem was nu de
opperleiding van de ontknooping der krijgsgebeurtenissen toevertrouwd
en volkomen wèl. toevertrouwd, had hij niet, door overmoed op
het einde verleid, de expeditie aan vernietiging bloot gesteld,
daarvoor uitsluitend behoed door het beleid en de dapperheid van
zijn eersten ondergeschikte, kapitein VERMEULEN KRIEGER.

In de conferentie tusscheu Meijer en Groot wenl het volgende be-
sloten -. Twee ternataausche en twee tidoreesche kora-kora's zouden
dadelijk met den ternataanschen prins-bevelhebber en den adelborst
Zoutman van de 5ejyer«i«ye« naar de baai van Saparoea gezonden
worden : zij brachten de order van majoor Meijer aan den commandant
van Duurstede, kapitein LISNET, om met de geheele bezetting deu

i BoeZen-itf., bl. 278.
' Het hier verhandelde in Groot's journaal ad 8 November en in Groot's

rapport d.d. 9 November, dat in extenso is opgenomen bij Fan Doren-Jlf.,
bl. 96-98.
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volgenden morgeu, den 9° • , een uitval te doen en zoo mogelijk
zich ten 6', ure in den ochtend van de verschansingen der rebellen
meester te maken; verder aan commandant VEK HUELL , dat de
linieschepen AVer&iW en JVa*«jj< den uitval zouden dekken en eenige
manschappen met een officier der schepen het fort zouden bezetten
om een eventueelen terugtocht open te houden; eindelijk werd
medegedeeld, dat deuzelfden ochtend majoor MEIJEE met 300 man
zou landen te üTar?«, die negorij vermeestereu en oostwaarts door-
trekken naar 7VOM>, waarvan men zich evenzeer zou meester maken,
om aldus tot een vereeniging met de troepen van Duurstede te
komen. — Majoor Meijer miste iutusschen nog altijd ziju te
Pelaoe gelaten 3" divisie, die wel in aantocht was, maar nog
niet haar bestemming had bereikt; wij zullen ons herinneren,
dat die was achtergebleven tot de komst uit Ambon vau de 4 '
divisie -. Uit dien hoofde stelde Groot aan Meijer ter beschikking
de ambonsche burgers, de mariniers en zes matrozen van deu
_ÈWfogM ,• verder het volk uit de sloepen van den i^rafer?£, die met
Meijer's troepen waren medegekomen, te zamen 100 man; alzoo
behoefde de Majoor niet te wachten, herinnert het journaal, «op
de 3° divisie, die in aantocht was".

Toen in den nacht van den 8" op den 9" Zoutman en de zijnen
in de baai van Saparoea aankwamen, begaf Ver Huell zich dien nacht
dadelijk naar wal om al het noodige met kapitein Lisnet af te
spreken •'.

Tegen het krieken van deu 9", om vijf uur 's morgens *, trok
van de schepen een detachement matrozeu naar Duurstede, ter
tijdelijke vervanging van Lisnet en zijn manschappen gedurende
den ontworpen uitval. Het bevel over de matrozen in Duurstede
kreeg de luitenant t/z ANE.MAET. //Deze verdienstelijke officier", ge-
tuigt Ver Huell ^, '/kweet zich van deze dienst met ijver en beleid,
en dekte door een wel bestuurd vuur van het kasteel den aanval
op de verschansingen van Tiouw en Saparoua."

Terwijl het detachement-Anemaet outscheepte om Duurstede te
bezetten, voeren mede aan wal de Teruatanen en Tidoreezen. Velen

' Stoort, bl. 38, gewaagt van „den volgenden morgen, zijnde den IC"" No-
vember".

» Verg. bl. 36 on 37.
» TV H«eJ«, dl. I , bl. 225.
* De KVony fc, bl. 354, stelt de expeditie op den lü", waardoor er ook de

volgende dagen verspringen.
Ier H»eH, dl. I, bl. 225-226.
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IN DE MOLUKKEN IN 1817. 61

begounen den krijgsdans, met hun groote klewaugs eu schilden
schermende en zwaaiende. De naakte benden, meest allen voor/.ien
van geweren, haddeu vederbossen op het hoofd, om nog strijdhaftiger
te schijnen. Tegen 6 uur rukte kapitein Lisnct uit; de colonne,
312 man sterk, stelde zich vóór het fort in slagorde, beschermd
door een levendig vuur van beide schepen. Toen de g'eheele macht
met geforceerden marsch voorwaarts rukte, //schoon men om half
zeven nog niets van den aautogt van Meijer vernam" ' , deed Ver
Huell het vuren van de schepen staken. Een onderofficier van deu
7iWr£»ett, bootsman H E U S - , droeg het vaaudel; een veldstuk dekte
de flanken. Men stiet voor een afgebrande brug •'; het veldstuk moest
dientengevolge een omweg maken. Een levendig geweer- en kanon-
vuur werd tegeu een verschansing geopend, dat de rebellen onder
groot geschreeuw beantwoordden. Men rukte voorwaarts, tusschen
twee sterke verschansingen en vervolgens langs het strand naar
?Vo?«; het veldstuk zond men naar Duurstede terug. Te Tiow
hoorden de onzen, juist op den overeengekomen tijd, deu storm-
marsch van de colonue-Meijer •*.

Naar wij ons herinneren zullen, had de expeditie-Groot wel Haria
zooveel mogelijk neergebrand en de kust schoon geveegd van ver-
schansingen , enz., maar gevestigd had men er zich niet. Alzoo
moest de landing onder de noodige voorzorgen geschiedeu. Den 9"
des ochtends zeer vroeg stond majoor Meijer daartoe gereed met ziju
kapiteins GEZELSCHAP en KRIEGER en hun gewapende jagers, de

landingsdivisie van de ifcyyer*JCTÏ/OT , het korps Amboneezen, luite-
nant KESLEK aan het hoofd der artillerie, uit fort Duurstede over-
gekomen, en luitenant t/z B. 'T HOOFT met zijn detachement matrozen
en mariniers. Het weer was goed. Nadat zij allen in de landings-
vaartuigeu hadden plaats genomen, zoomedc het alfoersche krijgsvolk
in ziju kora-kora's gereed was, ving de j?eyyer*4«r^e« weer aan
het strand van rebellen schoon te vuren en voeren de landingsvaar-
tuigen naar den wal *. De ontscheping vond kwart voor 6 in orde
plaats //aan de oostkant van de kerk", schrijft Boelen in zijn journaal.

, bl. 39S-399. — A'romjTc, bl. 354.
* S<uar£, bl. 399. Misschien is het wel HEER: de op dl. II bl. 702 vermelde?

Verg. hierna bl. 63, noot 3.
» Verg. dl. I l , bl. 721.
• TV JïaeW, dl. I , bl. 22G.
' Van Bees, bl. 1CU, kleedt dit ann mot „honderden landingrisloopan en

kleine vaartuigen"!
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//De troepen met de zeelieden bestormden dadelijk de opgeworpen
borstweringen van klipsteenen en deden de muitelingen de wijk
nemen", uit welke mededeeling in het rapport van Groot ' moet
opgemaakt worden, dat deu vorigen dag het vuur van de ^«y^i?rró«v7«i
en onze landing niet voldoende de hindernissen hadden kunuen weg-
nemen *. «Bij de lauding" werden dan ook gekwetst //twee mariniers
van de J/ar/a Tüg^ensieryew, twee van de ÜW£s«« en twee van de
Prw/j ^rafer?^". Overigens schijnen de rebellen tijdig te zijn terug-
getrokken, //zoodat er geen schot van hen viel" ' . Toen het geschut
der linieschepen in de baai van Saparoea verkondigde aan den
westkant, dat de uitval van fort Duurstede zou aauvangen, ging
majoor Meijer met zijn gausche macht kwart voor 6 op weg door
het bosch naar TVow: //op het moment, dat het geschut vau de
scheepen mij annonceerde, dat de uitval uit het fort Duursteede was
geëffectueerd", jourualiseerde Groot. Voor dezen gezagvoerder, die op de
J?é̂ (7er*i«f<7«i achterbleef, waren spoedig de troepen uit het gezicht;
de vaartuigen, die voor de landing gediend hadden, bleven waar
zij zich nu bevonden, //doch ik liet", meldde Groot, zeker
gedachtig aan de expeditie-Beetjes, //de vaartuigen door een officier
en een detachement matrozen bewaken, welke dienen moesteu ia
geval van noodzakelijkheid tot een retraite en liet intusschen de
nog overgeblevene huyzen verbraudeu".

De marsch naar Tiow ging door een eng bergpad en tusscheu
dicht geboomte; deze bleek zeer moeilijk. Vau weerskanten door de
rebellen belaagd, vond de colonne veel wederstand en verloor
menigeen der onzen het leven. De Alfoereu belemmerden deu marsch,
meer dan zij dien ten steun waren. Gewoon om in hinderlagen te
strijden, //wilden zij niet vooruit"*! Het schijnt, dat luitenant

* Fon Doren-M.. bl. 98; ook de daaropvolgende aanhaling uit Fan Doren-.W.,
bl. 98.

* Fan Bees, bl. 1(U, deelt mede, dat, zoodra de laading had plaats ge-
vonden, aan de rebellen den moed ontzonk „en Porto en Haria werd aan de
plundcrzieko hulptroepen prijs gegeven'". Men mist de mededeeling, dat onze
brave soldaten het met weerzin aanzagen. Verg. hiervóór, bl. 37.

* ,7otmiaZ-Groo<.
* Het hier medegedeelde bij Fer ITueU, dl. I , bl. 227. Weinig stemt daar-

mede Groot's rapport van den 9": „Langs den geheelen weg tot Tiouw is
niets voorgevallen": Fan Doren- .flf., bl. 98. E venzoo in Groot's journaal,
waarin hij aanteekende, dat om kwart voor twaalf, een detachement door
Groot medegegeven, was teruggekeerd en had gerapporteerd, „dat op de weg
naar Tionw niets was voorgevallen". En in Memoriaal-Boelen, bl. 279, „zonder
verdere ontmoeting".
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't Hooft van den .Frafen'/fc den moed er eeuigszins weer iubracht ' .
ïiow bleek «zeer zwaar" verschanst en verdedigde zich //zeer hard-
nekkig" *; de verdediging was echter kort en stormenderhand werd
de Jiegorij ten 8 uur iu den ochtend vermeesterd, dank ook den aanval,
die vau Duurstede uit geschiedde. '/De bootsman van de ifrertee»,
HEUS, die het vaandel droeg, sprong op den muur" •'. De rebellen
zich tusschen twee vuren gebracht ziende, gingen //na verlies van
veel volk" op de vlucht. Van onze zijde werden gekwetst 1° luitenant
FRISSCHAET, 2" luiteuant DE BOEK, 6 europeesche flaukeurs, 9 Ter-
natanen, waarouder een der kapiteins; verder hadden wij een aantal
gekwetsten *. De inlaudsche luitenant Jenny behoorde tot de licht
gewonden \ Den volgenden dag overleed PHISSOHAUT , na een aan-
doenlijk afscheid te hebben genomen *.

//Men kon zich niet genoeg verwonderen", lezen wij ' , //over den
aanleg der vijandelijke sterkten, van koraalsteenen muren, ter dikte
van IS tot 14, ter hoogte van 15 voet, van buiten eu van binnen
met zware balkeu geschoord, en door geeu dertigponder te doorboren.
Van geweerschot tot geweerschot lagen traversen, om al wijkende
zich te kunnen weren. Van voren waren de muren door wolfskuilen
gedekt, waarin scherpgepunte bamboezen waren gevestigd; terwijl
de grond met voetaugels als bezaaid was."

Tegen 1£ uur kwam luitenant KICHEMONT de baai van Porto
en Haria binnen in een paar orembaais van het eiland Haroekoe,
aanbrengende 100 man europeesche en javaansche soldaten ". Het

' „Doch de Luitenant ter Zee 'T HOOFT, van Z. M. schip Prins
beval den tamboer den stormmarsch te slaan, en de geheele kolonne rukte
mot geveld geweer, ouder geleide van den inlandsehen Luitenant JKNKY ,
met snelheid voorwaarts..." Fer //twM, dl. I , bl. 227.

• 7bi«rnaaJ-Groo<, op mededeel ing van het teruggekomen detachement.
• jStoari, bl. 399. — De AVontjA, bl. 355, noemt den bootsman HEERS. —

Verg. hiervóór, bl. 61, noot 2.
* Bij Fer ifu«K, dl. I , bl. 227 en Soefen-JLT, bl. 279, leest men FRISSCHART ;

bij Fan Doren-ilf. op bl. 98 Frtcssffr< en op bl. 99 FV»ssar<. — Ver Huell on
Boelen makoa melding van De Boer; volgens journaal-Groot, had de jour-
nalist van het teruggekomen detachement gehoord van „twee zwaar ge-
kwetste officieren der infanterie".

« Fer ifueM, dl. I , bl. 227.
« Zie bij Ver tfueJJ, dl. I , bl. 229 en bij Fan Kees, bl. 106-107.
" Stoari, bl. 399. — iCronyfc, bl. 355. — Verg. over het medegedeelde,

ook dl. I I , bl. 625 hiervóór.
* Vurg. bl. 37. — fioeZen-ilf., bl. 279, meldt de aankomst om 11 ^ uur on

gewaagt van 2 kruis-orembaais. JóuruaaZ-Oroof spreekt van 4 „orembaais",
die om elf uur aankwamen.
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6 4 HET HERSTEL VAN HET NKDERLANDSCH GEZAG

was de 3° divisie, eindelijk door de van Ambon gekomen 4* divisie
afgelost. Groot, die reeds ten 8 uren den rook van de negorij Tiow
had zien opgaan — //'t welk inij deed vermoeden", jourualiseerde
hij, //dat de rebellen de vlugt hadden genomen" — gaf de aan-
gekomen divisie last om dadelijk derwaarts te trekken /'en zich met
de daar zijnde troepen te vereenigea".

Deze derde divisie voltooide, naar Boeleu's journaal, de ver-
nietiging van Porto: //Er bleef geen hut meer staan, men haalde
alles wat gebruikt konde worden aan boord." . . . //Man besiegt den
Feind nicht durch völlige Zerstörung seines Daseins, soudern
durch Vernichtuug seiner Hoffnung auf den Sieg" ' , is weieens
te zeer in ouze Indische oorlogen voorbijgezien, tot schade ook
van het spoedig herstel der economische verhoudingen en alzoo
van 's Lands inkomen, dat slechts bij betrekkelijken welstand
bestaan kan.

Met de divisie-Richemont zal zich gekruist hebbeu het ten kwart
voor 12 van Tiow teruggekomeu detachement onder luitenant t/z B. 't
Hooft en adelborst Gregory, dat Groot aan majoor Meijer, bij gemis
van de 3° divisie tijdelijk had afgestaan - ; het kwain de vermeestering
en neerbranding van Tiow bevestigen. Deze terugkomst werd ge-
volgd in den achtermiddag door die der Alfoeren; daarbij was
adelborst Zoutman, medebrengende een brief van majoor Meijer
aan Groot, //waarin ZEd. mij verzogt", journaliseerde deze, //alle
de gewapende vaartuigen , welke ik konde missen, naar Saparoe te
zenden" •'. Groot gaf dadelijk last aan den kapitein-luitenant Jacobson
//om met de kruis orangbaai's en de Tidoreesche en Ternataausche
korra-kora's te vertrekken". Ten 9 ure deed Ver Huell vuurpijlen
van den 7iWte« afgaan ten teeken voor Groot, «dat daar alles in
orde was"; Groot antwoordde op dezelfde wijze*.

Van Rees beschrijft de inneming van Tiow verschuldigd te zijn
aan kapitein Vermeulen Krieger: //Doordrongen van bewondering
omarmt majoor Meijer den held, aan wiens dapperheid hij een
schitterende overwinning daukt" ••"'. Sympathieker dan dit geheld, is

' Op bl. 11 van het in dl. I I , bl. 955, noot 1 vermelde werk van
Vbn der ÖO^J.

- Verg. bl. 60. — Boefen-J/., bl. 279, en Joi«rnrtn7-iJ. dooien mede, dat het
detaohoment reeds om 11 uur terug was.

» Verg. Boeien-3/., bl. 279.

» Va» Bees, bl. 105.
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de volgende brief, dieu Ver Huell in zijn ken merkenden stijl tot
overste Kraijeuhoff richtte ' :

De Majoor Meijer verzoekt mij UwEd. te informeren, dat de
vijandelijke sterkten stormenderhand zijn ingenomen en dat de
vijand op de vlugt is.

Ik kan niet anders dan den grootsten lof toezwaaijen aan de
dapperen, welke, aangevoerd door den Kapitein LISNET en den
Luitenant ter zee i*'* klasse ANEMAAT, den uitval uit /?««>?/«&
gedaan hebben. Hun vuur was als van eene roffeltrom. Ik begaf
mij aan boord van de iVa«rt«, omdat daar beter de positie te zien
was, terwijl ik allen, die retireerden, door de 7V«««?< uit de borst-
wering heb laten kogelen. De verwarring des vijands moet groot
geweest zijn; echter hebben wij op dezen heeten dag het gemis
van eenige dappere jongens te betreuren, zoo als ook den Luitenant
der landtroepen C. FRISSART, die zwaar, en den Luitenant JENNÉ,

die ligt gewond is. Ik kan UEd. den juisten staat van de gewonden
niet opgeven. Men is nog bezig met tirailleren, terwijl Tiouw
steeds in ligte laaije vlam staat.

Ik heb des morgens om 6 ure met de batterij der beide schepen
door de negorij Tiouw laten spelen, alsmede over den berg, om
het aanrukken van de muitelingen der negorijen aan den anderen
kant des eilands te beletten, hetgeen van een goed effect geweest is.

Om 7 ure verzocht ik den Kapitein LISNET, den generalen
aanval te ondernemen, en had het genoegen eenige oogenblikken
daarna het musketvuur van de divisie van den Majoor MEIJER te
hooren, zoodat alles goed gelukt is.

Verzoeke UwEd. deze détails aan Zijne Excellentie, den Schout
bij Nacht Commissaris Generaal, te willen mededeelen, op verzoek
van den Majoor MEIJER.

Feliciteere U met het wel gelukken der expeditie op Porto en
Haria en hier op Saparoea.

Op een plein in de neergebrande negorij Tiow werdeu twee
loodsen opgeslagen en er met 100 man post gevat ouder bevel van
kapitein Krieger * ; hij en luiteuaut Kesler hadden iu last met pa-
trouilles in de omstreken de rebellen tot de orde te brengen.
Vervuld door de krijgsgebeurteuisseu van den dag — //terwijl de
meuscheu alhier tegeus malkander woeden heeft God de Heer iu zijn
gramschap de Elementen ook gaande gemaakt verwekkende een
verschrickelijk en te voren in deze Proviutien noijt gehoorde aard-

i Fan .Doren-itf., bl. 98-99.
« Boeien-J/., bl. 279; Fer tfueH, dl. f, bl. 22S; Jbi(rna«J-.B.
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beving" ' — werd men in den nacht van den 9" op deu 10" kwart
voor één plotseling opgewekt door de spookachtige beweging, die
onder het volk ongetwijfeld indruk moest maken. Groot's journaal
memoreerde er over: «Stilte, betrokken lucht in de kimmen; £ voor
een uur voelde ik eene zeer zwaare dreuning, alsof er met zwaar ge-
schut langs de dekken wierd gekruid, waarvan de oorzaak op dit moment
niet bevat zoude hebben kunnen worden, zoo niet op Saparoea ook een
diergelijke schudding plaats had gehad op den 4 deezer 's avonds ten
half negen uuren op het moment dat er eeu zware aardbeving aan den
wal was geweest *; en werd nu weder met den dag van den wal
gcinformeerd, dat aldaar eene zwaare aardbeving had plaatsgehad."

Ver Huell schreef ••• : /'Om drie uur 's nachts werdeu wij andermaal
gewekt door een vreesselijk gedreun van het geheele schip; het
tuig schudde heen en weer. Alles vloog op het dek; en wij hoorden
de booinen aan deu wal ruisschen en heen en weer slingeren. De
Ternatanen en Tidoreezen hieven aan boord hunner vaartuigen een
vreesselijk geschreeuw aan. De Luitenant 't Hooft, die aan den
wal bivouackeerde, verhaalde, dat zelfs de geweren, die met de
bajonet in den grond gestoken waren, omver geslingerd werden.
Even als eene windhoos, verdween het geluid over de bergen, en
alles was weder stil. Een andere schok, doch minder hevig, werd
om vier uur 's morgens aan den wal gevoeld."

Majoor Meijer moest intusschen de expeditie oostwaarts voortzetten
naar de negorijen &'/•*" £«7, O«/a<, O«> •». Hij was, vóór de tocht
op den 9" van Haria uit aanving, gewaarschuwd, dat de rebelleu,
zoo geslagen wordende bij Tiow, niet te licht moesten geteld
worden, aangezien het in de negorijen om de oost nog wel eens
koude spannen. Immers in Groot's journaal op dien 9" leest men :
//Voor het vertrek van den majoor Meijer had ik Zijn Ed° geinfor-
meerd, dat ik informatie had bekomen, dat de rebellen, ingeval
zij bij Tiouw wierden geslagen, zich zouden retireeren op Siri Sori
en van daar op Oelat én Ow, dat deeze negorijen zeer zwaar
waren verschanst, en dat de rebellen daar het uiterste zouden
wagen, zoodat ik Zijn Ed° prevenieerde van daar niet naar toe te
gaan, dan met de gehrele magt en dat het Port daarom altijd
bezet zoude blijven door het volk der scheepen en dus .altijd tot

betrekkelijk het jaar 1644: dl. I , bl. 233.
2 Verg. bl. 53-54.
» Ver .HieeH, dl. I , bl. 229-230.
••Over deze negorijen, dl. I , bl. 474-475.
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een punt van noodzakelijkheid zoude blijven ingeval van een retraite." —
In zijn zorg voor liet welslagen van Meijer's verderen tocht, zoud
Groot den 11™ nog 25 Ambonsche burgers aan den expeditie-
commandant; deze mannen waren dien dag met een kruis-orembaai
nan boord van de -ftey#«\yJ«v7ett gekomen, naar ik vermoed, uit
Ambon. De gebeurtenissen zouden weldra toonen, dat Groot's
mededeelingen aan Meijer volkomen juist waren.

In den vroegen ochtend van den 10" November ' rukte Meijer
met geforceerden marsch van Tiow uit naar de negorij Siri
Sori; zijn macht telde 400 man, //de divisie 7i7wto«, onder
Kapitein Krieger en Luitenant 't Hooft aan het sp i t s " - , en 150
Ternatanen. Men kwam op een zeer smal pad, met voetangels be-
zaaid; de aardbevingen aan den wal en op de schepen herhaalden
zich nog drie malen. Om 9 uren bereikte men Siri Sori Serani —
//een der schoonsten van het eiland" •' — en stuitte de colonne op de
eerste traverse-». Terwijl Ver Huell, op verzoek van Meijer, het
ternataansche opperhoofd prins O. TOESSAN, met zijn geheele oorlogs-
vloot naar Siri Sori deed varen en daarbij alle onze gewapende
sloepen voegen, ten einde //den Majoor, die met den dageraad deze
negorij, die zeer versterkt was, zoude aanvallen, eene afwending
te geven", vielen Meijer's troepen bij het naderen der eerste
traverse mot geveld geweer de rebellen aan: in één oogenblik
waren negen verschansingen genomen. Steeds leest men in
de militaire stukken van stormen, storinraarsch, geveld geweer;
't was de oorlogvoering bij voorkeur in die dagen. //De rebellen
boden weinig tegenstand, en schenen als ontwapend door den stouten
aanval der onzen." — Voor de fraaie kerk van Siri Sori Seraui —
//van buiten en van binnen zwaar verguld" ^ — hield men halt; er
stond een gedekte tafel met vier flesschen wijn, waaraan de rebellen
zich wilden te goed doen, op het oogenblik dat zij zich verplicht
zagen de vlucht te nemen.

Het schijnt, dat zoowel Siri Sori Islam als Siri Sori Serani neer-
gebraud is; slechts //de kerk en het eigendom van eeuige onschuldigen"
zouden zijn gespaard, de kerk misschien ook niet. //De Ternatanen
kregen verlof om te plunderen." "

' In de .STront;*:, bl. 355, is deze datum de 11'; verg. hiervóór bl. GO, noot 4.
* Voor het gegeven verbaal, zie Ter ifueM, dl. I , bl. 230-232.
•» SJuar«, bl. 399.
* Over die traversen, zie hiervóór dl. I I , bl. 625.
» Steari, bl. 399.
' Ver Huell zegt: „Bijna de geheele aanzienlijke negorij weid in de asch
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Ver Huell, die enkele ambonsche burgers de bosschen iuzond,
//om het eenig overgeblevene kind van den vermoorden Resident
van den Berg op te sporen", bracht twee dagen na deze vermeestering,
dus den 12° November, een bezoek aan de negorijen, waarvan hij
de volgende beschrijving heeft gegeven ' :

Den daarop volgenden morgen begaf ik mij met eene gewapende
sloep naar Sieri Sorrij, een der grootste en rijkste negorijen op
dit eiland, zeer aangenaam, onder de lommer van hoog geboomte,
aan de kalme zee gelegen. Eene akelige brandlucht woei mij, aan
land stappende, tegen. De kerk was alleen bij de algemeene ver-
nieling gespaard. Dit sierlijk gebouw was, zoo van binnen als van
buiten, verlakt en verguld. Eenige weinige woningen waren nog
in haar geheel. Velen der eilanders hadden zich in de kerk ver-
scholen, en de bescherming der onzen ingeroepen tegen hunne
muitende landgenooten. Onder de menigte ontdekte ik vele vrij
schoone vrouwen en meisjes; hare sneeuwwitte tanden vermeerderden
hare bevalligheid; eene zeldzaamheid in deze gewesten, daar het
gebit, of door het gebruik der sirie, of door eene grillige mode,
meestal zwart is.

Ik vond hier onze brave zeelieden in volle vrolijkheid bezig
met het koken van eene goede hoendersoep en het braden van
jonge geiten, die zij zich, als buit op den vijand, toegeëigend
hadden. Het deed mij veel genoegen, dat, in weerwil van de
allervermoeijendste dienst, onder den invloed van de brandende
hitte, de beste geest onder de geheele legermagt heerschte.

Ook deze geheele negorij was van dikke koraalmuren doorsneden,
waarover men ons van alle kanten bestoken konde. De stoute en
snelle aanmarsch der onzen, aangevoerd door zulke, met geestdrift

gelegd. De kerk en het eigeudom van eenige onschuldigen werden echter
gespaard... Alleen het Mohammedaansche gedeelte der nogorij was ocne
prooi der vlammen geworden, il/e» Aad Ac* (?e<ZeeJ<e, door de C7iris<e«eH Jeioooxd,
«ie< twnieM." De daarop volgonde beschrijving van zijn bezoek, in den tekst op
bl. GS te lozen, zegt echter (bl. 237): „De fcerfc w«s aKeen bij de algemeene vernieling
gespaard." — Zoo leest uien het ook bij S<imr<, bl. 399. — Olivier, die in 1824 deze
streken bezocht, schreef: „De kerken vnn Attt» on Oeiai en de moskee van
Sïrt Son Zsïotn zijn, tijdens de onlusten van 1817, door de Nederlandsche
troepen afgebrand. Het waren steenen gebouwen, en moeten blijkens de nog
aanwezige ruïnen zeor fraai en groot ziju geweest. De kerk van St'ri Sori
Serani is destijds ins^eïyfts t>er6ra»<Z jeioorie», doch thans weder opgebouwd."
OMner, dl. I , bl. 217. — Bij Fan Z)ore»-B., dl. I , bl. 213, leest men: „Deze
negorij had vroeger eene fraaie kerk, die, benevens de mesdjid, gedurende
den opstand van Thomas Matulesia door de vlammen vernield is. Eerst ge-
melde werd later weder opgebouwd."

' Fee .ff«eM, dl. I, bl. 237-239.
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bezielde, officieren, had de arme Indianen, gewoon den oorlog met
meer bezadigdheid en list te voeren, geheel overstelpt. Hard waren
zij voor hunne onbezonnenheid gestraft. Hunne woningen, en,
wat voor hen meer is, vele hunner vaartuigen waren vernield.
Geheele huisgezinnen zwierven in de bosschen rond; honderden
hadden den dood gevonden, en het is meer dan waarschijnlijk,
dat deze, in de daad zachtzinnige, volkeren het niet meer wagen
zullen zich te buiten te gaan, en liever gerust, onder de be-
scherming van ons Gouvernement, voortaan zullen verkiezen te
leven. Van uitmuntende schietgeweren voorzien, en steunende op
eenige militaire kundigheden, onder het Britsch Gouvernement
verkregen, hadden zij dwaasselijk gewaand, zich, als een onaf-
hankelijk volk, op hunne eilanden te kunnen handhaven.

De matrozen bragten mij hier verscheiden Talismans, bij de
gesneuvelde Indianen gevonden. Sommige bestonden uit enkele
papiertjes, met vreemde karakters en trekken beteekend; anderen
in eene gedroogde oranjeschil, onrijpe Pinangnoot, of andere
soorten van vruchten, in papiertjes gewikkeld, waarop spreuken,
in het Maleisch, uit den Bijbel geschreven waren; anderen, waarin
een kogel met een stukje geld. Deze bijgeloovige, zoogenaamde
Christenen, meenden zich daardoor onkwetsbaar te maken.

Terwijl onze troepen in de neergebraude dorpen van den 10" op
den 11" bivakkeerden, schreef majoor Meijer aan Ver Huell het
verzoek om orders te geven, dat alle vaartuigen der rebellen
langs het strand vernield werden, ten einde het vluchten der
oproerlingen te beletten. Tegen 3 uur 's nachts zond dientengevolge
Ver Huell o. a. een gewapende sloep langs het strand van i?o?,
gecommaudeerd door den luitenant t/z VEERMAN ' .

Nabij den hoek van Paperoe werd door Veerman met eenige
gewapende matrozen geland om een orembaai te verbranden.
De luitenant ontmoette eeu ouden Inlander, die dringend verzocht
de vernieling vau zijn eenig middel van bestaan niet te gelasten:
hij zou dau uit erkentelijkheid aanwijzen het verblijf van het <ferrf<?
hoofd der rebellen, LUCAS LATOEMAHINA *. Veerman willigde het
verzoek in. "Hij woont", wees de prauweigenaar aan, //ouder
ginsche boomen ; hij is een groot sterk mau, gekleed in een blauwe

i Over Voerman dl. I I , bl. 642.
= Verg. dl. I , bl. 588. — Het hier gegeven verhaal bij Fer HueU, dl. I,

bl. 232-2;3;S. Over den naam van den rebel schrijft hij: „Valentijn verhaalt,
dat de naam van Latoemahina een titel is, en koning der vrouwen beteekent,
dat deze altoos af moest stammen van eene dochter van don Koning van Papero, en
der vrouwen voorspraak was, wanneer zij iets bij de regering hadden voor te
dragen. In hoeverre dit nu met de waarheid strookt, weet ik niet te beslissen.''
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kabani, met een grooten kam van schildpad in de haren." De
luitenant ging het bosch in, latende twee van de knapste matrozen
aan weerszijden een omweg maken om op een te geven sein toe
te schieten en zich van den rebel meester te maken. Veerman
ontwaarde den aangewezene, rustig onder de boomen wandelende,
als in mijmering verzonken. De luitenant schoot toe en zette hem
het pistool op de borst. Latoemahiua gaf zich daarop gevangen;
hij was er geheel ter nedergeslagen door; Veerman ontving voor
zijn moedige daad de Militaire Willemsorde. — Ten 8 ure in den
ochtend kwam hij met zijn vangst terug op den j^i'er^je», waar de
rebel dadelijk in de ijzers werd gesloten. Vijf groote kruis-orembaais
en verscheidene kleine vaartuigen waren verbrand geworden.

Het schijnt, dat ten zelfden dage de hoofdrebel Thomas Matulesi
in onze handen is gevallen. Toen majoor Meijer te Siri Sori in
bivak lag, had zich tot hem vervoegd de door den rebel afgezette
radja van de tegenover Siri Sori liggende negorij Boi, met aanbod
Matulesi over te leveren, indien men hem met eeuige manschappen
wilde bijstaan. Dientengevolge werden twee kruis-orembaais met 40
man ouder bevel van den ons bekenden inlandschen luitenant
Pietersen ter beschikking gesteld ' . Wanneer de tocht naar Siri Sori
plaats had, is niet recht duidelijk, doch vermoedelijk op den 11" ,
alzoo nog voor de strijd geheel ten einde was -. Te Siri Sori
landende, begaf Pietersen zich langs omwegen naar een hem aan-
gewezen huis, waar hij inderdaad den hoofdrebel aantrof, «geheel
moedeloos" en //ten einde raad". Voor Pietersen's aanbeveling om

» Zie bl. 34.
^ .Boe&n-ilf., bl. 280, schrijft: „13 November vielen de Hoofden van den

opstand, als het Opperhoofd Thomas Matulesia, Antony Rhébok en de Radja
van Tiouw, Thomas Patty waal, in onze hauden." Echter lezen wij er op
bl. 282, over den ochtend van den 12": „Oin half twaalf kwam er een orem-
baai van Saparoea de baai van Porto en Haria binnon, welk vaartuig de
bestemming had naar Amboina de tijding over te brengen, dat de bewoners
van de negorij Booi gisteren Thomas Matulesia en zijn voornaamsten onder-
bevelhebber hadden gevangen genomen en aan de Hollanders overgeleverd."
•Dit stemt met Groot's aanteokening op zijn journaal ad 12 November. In
Buijskes' Buitonzorgsch verslag wordt medegedeeld, naar wij zullen lezen,
dat niet slechts de gevangenneming van Latoemahina door Veerman, maar
ook die van Matulesi door Pietersen lieeft plaats gevonden in het Boische;
hetgeen te betwijfelen is. Ook deelt Buijskes mede, dat Matulesi den dag
na de bezitneming van Tiow zou zijn gevangen genomen, als wanneer de
hoofdrobel niet bij de verdediging van Oelat en Ow zou geweest zijn; ook
dat schijnt wel aan twijfel onderhevig, zoolang rechtstreeksche rapporten
over het gebeurde dit niet bevestigen. — De JCronyfc, bl. 357, bericht, dat
Matulesi den 12° binnen het fort gebracht werd.
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zich over te geven, voelde hij natuurlijk heel weinig, maar onder
het gesprek trad de door den hoofdrebel afgezette radja binnen,
die hem en zijn staf gevangen nam. Men bracht allen haastig in
de orembaais, waarmede naar den /iVerfoew werd gevaren om hen
aldaar in de ijzers te klinken. Pielersen werd evenzeer beloond met de
Militaire Willemsorde. Bij het opperhoofd vond men //een rijk met
diamanten bezette kam". Ver Huell vermoedde, dat dit voorwerp
kon behoord hebben aan de vermoorde mevrouw Van den Berg:
hij zond het daarom naar haar vader in Holland , den heer Umbgrove *.
Aan boord zijnde, gaf hij //bijna op niets" antwoord; de terna-
taansche prins O Toessan, die van tijd tot tijd bij Ver Huell aan
boord kwam, vroeg Matulesi, hoe hij de onberadenheid kon
gehad hebbeu om tegen zulk een machtig lichaam als de Compagnie
een oorlog aan te vangen; hij zweeg ook nu, //maar zag den Prins
met een oog vol verachting aan"; het laat zich begrijpen.

Twee audere rebellen van belang vielen evenzeer in onze handen:
^«Mowy 2ü/i '6o£ en J'/wraaj P a ^ w a ^ , radja van Tiow; doch op
welken datum, misschien den 13°, en onder welke omstandigheden
dit plaats had, wordt niet vermeld -.

Wees er alles op, dat met de vermeestering van Tiow op den
10" de weerstand was gebrokeu, buiten berekening viel het alzoo,
dat den 11" het bericht ontvangen werd over het schieten op
eenige van ouze stroopcnde hulptroepen iu de negorijen Oetóeu Ow,
anderhalf uur verder gelegen. /'Onze overwinnende troepen den
vijand te ligt achtende" % werd de 1* luitenant RICHEMONT met slechts
60 man dadelijk derwaarts gezonden ten einde zich van de gezind-
heid dier plaatsen te overtuigen. Hij stootte op ernstigen tegen-
stand , zoodat hij zich haastte naar Siri Sori terug te keeren, dat
hij nog vóór den middag bereikte, rapporteereude * : '/De negorijen

i Verg. dl. I , bl. 364. — Het geheele verhaal bij Fer H«ci«, dl. I , bl. 232
en 241-242. Over Matulesi leest men nog bij Boeten-J/., bl. 281: „Bij zijne
gevangenneming droeg Thomas Matulesia een rok van Resident Van den
Berg, had diens degen met zilveren gevost op zijde, op zijne schouders do
epaulotten van Mnjoor Beetjes en op zijn borst een epaulet van kapitein
Staalman, een der slachtoffers van de noodlottige eerste expeditie." Ik twijfel
aan de juistheid van deze mededeeling. Verg. biervóór dl. I I , bl. 584. — In
dl. I I , bl. 583, leest men de woorden «fa» tot» j'anj 6ert'fco< bij Matulesi's
titels. Men vestigt er mijn aandacht op, dat die woorden betoekenen e»
onderAoorijAerfen of nog liever, eenvoudig: e»s.

3 Zie noot 2, bl. 70. — Fa?» .Rees, bl. 108. — Over Rhébok hiervóór, dl. II,
bl. 587 en Pattywaal, bl. 583.

* Buijskes in zijn Buitenzorgsch verslag: bl. 138 hierna.
• Fa» Bees, bl. 108
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Oelat en Ouw zijn zóó sterk bezet, dat ik mij gelukkig acht geen
grooter verlies dan dat van twee man te hebben geleden. De vijand
is talrijk en van veel vuurwapenen voorzien." Aanvankelijk wilde
majoor Meijer niet dadelijk er tegen optreden. Verschillende deta-
chementen waren door hem het gebergte ingezonden om proclamation
te verspreiden en voortvluchtige hoofden te arresteeren, zoomede
het overgebleven kind van wijlen Van den Berg op te sporen; Meijer
achtte het beter hun terugkomst af te wachten. Hierin bracht echter
verandering een voorstel van kapitein Krieger. Hem, en vermoedelijk
ook wel Meijer zelf, kwam de voorstelling over zulk een aanzienlijke
macht te Oelat en Ow ongeloofelijk voor; hij bood daarom aan
ook de plaatsen te gaan opnemen, maar met *u 100 man. Op
zichzelf genomen viel hiertegen niets te zeggen; de luitenant kon
een overdreven indruk hebben gekregen; maar Meijer gaf nu tevens
zijn afwachtende houding prijs en trok mede naar de bewuste
negorijen ; Richemont wees den weg. De gansche macht, "die door
het detacheren en het bezetten van onderscheide posten zeer verzwakt
was" ' , schijnt niet grooter te zijn geweest dan 118 man. Behalve
de expeditie-commandant en zijn eerste ouderchef, togen o. a. nog mede
de kapitein der genie Brouwer en de luitenant t/z 't Hooft. Bij de eerste
versperriug gekomen, werd men aanstonds door een levendig
geweervuur begroet. Voor een verkenning was dit alzoo duidelijk
genoeg; maar in plaats van uu met de zwakke macht terug te
kecren, zette Meijer door, niettegenstaande er onvoldoende ammunitie
was. //To take a strong positiou without suffering enormous losses
demands", leest men in een fraai werk over Oorlogswetenschap *,
//the very closest co-operation of every element of force which the
commander had at his disposal." Hoezeer had Buijskes het doen
in acht nemen! De patronen waren als bij de hand, men had slechts
een oogenblik geduld uit te oefenen: 6000 waren door Ver Huell
naar Siri Sori gezonden en alzoo onderweg •"". Als gewoonlijk luidde
het ook nu Stormen!: //De stormmarsch werd geslagen, en men
rukte met geveld geweer voorwaarts" *. Men schijnt hier echter van
den nood een deugd gemaakt te hebben; eenmaal de rebellen te

' Ia Buijskes' Buitenzorgsch verslag.
* „The Sience of War" door HKNDEKSON en MALCOLM (1910), bl. 83.
* „Ik zond zesduizend patronen en eenige braudstoffen aan den Majoor

Meijer." Ter ifiirfj, dl. I , bl. 228. „Majoor Meyer, in zijn grooten ijver, schijnt
hier met wat overhaaating te werk te zija gegaan, althans hij begon den
aanval, vóórdat hij in 't bezit was van de 6000 scherpe patronen, die Overste
Verhuell met diens kruis-orembaai hem toezond.'' 2JoeZen-ilf., bl. 280.

« Ver HweH, dl. I , bl. 234.
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dicht genaderd zijnde, moest het //geveld" geweer dienen, juist bij
gemis aan patronen ' . Luitenant JUchemont, aan wiens rapport ge-
wijfelcl was, behoorde ouder de verscheidenen der onzen, die
doodelijk '/bij het vermeestereu der zevende verschausing" - werden
getroffen. /'De Kapitein Krieger kreeg, bij het passeren vau eeue
traverse, een' snaphaankogel langs de borst. Vier geweren waren
op eenen zeer geringen afstand op hem gerigt. Door eene groote
tegenwoordigheid van geest bood hij zijne zijde aan dit onvermijdelijk
gevaar; anders had de kogel dien verdienstelijken officier doorboord.
Zijn schietgeweer werd verbrijzeld; hij viel in de armen van den
Luitenant 't Hooft, doch kwam spoedig weder tot zich zelven.
Zijn hoed en kleederen waren van verscheiden kogels doorboord" •".

Men moest intusschen voorwaarts rukken; acht steenen en één
van boomstammen gemaakte verschansing werden spoedig veroverd;
eindelijk stuitte men tegen het steile gebergte, waarouder Ow ligt.
"Men was wel doorgedrongen, maar zag zich door het vijandelijk
vuur omringd. De Javaansche soldaten begonnen te wankelen; men
moest op hen vuren om ze te doen stand houden. Het gevecht
werd woedender. Kapitein Krieger in de borst en zijde gewond,
moedigde, schoon naauwelijks kunnende spreken, nog, met den
Luitenant 't Hooft, de matrozen aan"*. De toestand werd buiten-
gewoon critiek. //Het leger der muitelingen, eenigen duizenden
sterk, omsingelde onze kleine legermagl, en hief een vervaarlijk
geschreeuw aan, ouder het dansen van den krijgsdans of Tjakileli
der voorvechters, schermende met hunne breede klewangs of slag-
zwaarden, onder allerlei sprongen en gehuil, met de haren woest
om het hoofd zwierende. De onzen verschansten zich achter eeneu
muur, en gaven bescheid aan hun levendig vuur. Velen der ver-
woede Indianen vielen. De Majoor Meijer zond een klein praauwtje
met drie man naar Sieri Sorrij, om de Ternataansche vloot te
doen aankomen. Aanstonds begaf zich de vijand op het straud,
om dat kleine vaartuigje aau te vallen, doch werd spoedig door
de onzen verjaagd. Nadat men één uur lang iu dit ernstig gevecht

' „Het gevolg hiervan was. dat toen zijne troepen gebrek aan patronen
kregen, zij genoodzaakt waren met gevelde bajonet te avancecren, terwijl de
vijand een gestadig rnusketvuur op de onzen kon onderhouden." Boeïen-iVf.,
bl. 280.

» StfuaW, bl. 400.
' Ter ITueW, dl. I , bl. 234. — „een schampschot in den buik, een ander in

de borst": Fan .Rees, bl. 109; „in de borst", BoeJ«n-Jf., bl. 280.
* <Sïuar«, bl. 400.
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geweest was, viel de dappere Majoor Meijer. Een kogel, uit een'
kokosboom geschoten, drong hem in den hals, door de long en
verlamde den regterarm. De jeugdige held uara op het slagveld een
aandoenlijk afscheid van zijne wapenbroeders, en omhelsde al de
officieren, hen vermanende stand te houden en te volharden in den
strijd, gaf het kommando aan den oudsten aanwezenden officier, den
Kapitein Krieger, over, en werd naar boord van rfe jEïwtetfM ge-
bragt. Het getal der gewonden en gesneuvelden nam toe; de onver-
moeide strijders werden door de officieren aangemoedigd. De wakkere
Kapitein Krieger, die nu opperbevelhebber was, laafde de afgematte
manschappen, met kleine teugen sterken drank, waarvan hij hun
nu en dau iets deed opsnuiven. Door zijn manhaftig voorbeeld
aangevoerd, zwoeren zij den val van hunnen edelen chef te wreken.
Onder een driemaal: hoerah! vielen zij op den vijand in; en het
gelukte den Kapitein der Genie Brouwer, oin eenige wouingeu op
het gebergte in den brand te steken, terwijl de Luitenant 't Hooft,
met éénigeu van de divisie .Stwfega, de vlam in de negorij Ouw
stak. Het hevige vuur van den vijand begon allengs te verzwakken.
Zij wierpen zelfs met steenen; drie Corra Corra's kwamen nabij
de plaats van het gevecht aan. medebrengende een kistje scherpe
patronen, die ik uit voorzorg medegegeveu had, en die zeer
wel te stade kwamen, alzoo de ammunitie sterk begon te ver-
minderen" ' .

Zouder het optreden van Krieger was, luidt de faam, van de
gansene expeditie niels terecht gekomen. Schout-bij-uacht Buijskes
heette er van overtuigd zoo goed als ieder soldaat en majoor
Meijer's eigen woorden op zijn sterfbed zouden geweest zijn: //Ware
Krieger niet te Oelat geweest, de geheele kolonne zou in de pan
gehakt, de expeditie mislukt zijn !" *

Overste Ver Huell bevond zich met den kapitein-luitenaut Van
Schuier juist op het bivak te Tiow, waar kapitein Gezelschap
het bevel voerde, toen een flankeur hem uit naam van Krieger
rapport kwam brengen van het omsingelen der onzen door de rebellen
en het wonden van majoor Meijer. Ver Huell gaf daarop aan
kapitein Gezelschap order om dadelijk met 100 man naar Ow te
gaan, terwijl hij aan overste Groot per kruis-orembaai een brief
zond, houdende het bericht over de zware vervvoudiug van majoor

» T'er #ueZJ, dl. I , bl. 235-236.
« Van .Rees, bl. 113.
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Meijer en de insluiting door de rebellen van onze troepen, met
bijvoeging, dat kapitein Krieger zich nog staande hield.

In den avond ten 9 ure bereikte Gezelschap eerst zijn bestemming;
doch nu werd hem bevolen — bijzonderheden ontbreken overigens —
//om met zeventig man en kapitein Brouwer naar Siri Sori terug
te trekken en aldaar post te vatten".

Niet slechts den geheelen nacht werd er met de rebellen ge-
schermutseld, doch ook den ochtend, dus den IS" , geraakte men
slaags. Onze troepen dreven ze ten slotte uit elkander: /-de
negorij Oelat, eene prooi der vlammen gewordeu, werd door de
Ternatanen en Tidorezen geplunderd" ' .

Hiermede was de kracht van den opstand inderdaad geheel ge-
broken; een algemcene onderwerping volgde.

• Fer ifue«, dl. I, bl. 23G-237 en 241.
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HOOFDSTUK VILI.

De onderworping van West-Sapnroea.

De' besprekingen met de rebellen op 10 en 11 November. — Commandant
Groot naar hoofdplaats Saparoea terug: 12 November. — Besprekingen
met de rebellen van Porto en Haria op 13 November. — Gevangenneming
van Rndja Prang: 15 November. — Ontwapening op 16 November.—
Gevangenneming van Johannes Matulesi: 18 November. — De iüey^ersierjren
terug naar Duurstede en aanleg van een blokhuis aan de baai van
Porto. — Boelen's opnemingen van die baai.

Op Saparoea's Westkust, waar de opstaud was aangevangen en
nu commandant Groot met den i?oer£j«« lag ' , had de eerste toe-
nadering plaats in den ochtend van den 10° November. Eenige
bewoners plantten aan den wal een witte vlag. Groot zond de
kleine orembaai op kondschap. Het vaartuig kwam terug met vier
van de voornaamste ingezetenen uit de negorijeu Porto en Haria.
Onder hen zien wij nu als eersten woordvoerder den schoolmeester
van Porto, die, gelijk wij in dl. II op bl. 579 lazen, den 13" een vrij ge-
brekkig eu weinig belangrijk dagrelaas van den opstand heeft gegeven -.

Aan boord van den iftw&eM gekomen , boden zij voor hun negorijeu
onderwerping aan. //De overste liet hen antwoorden geene genade
te zullen schenken vóór dat alle met hunne vrouwen en kinderen
daarom gesmeekt hadden ; men zette hen met die boodschap wederom
aan de wal" •"•. Denzelfden 10", doch ten <H uur, kwamen eenige
mannen, vrouwen en kinderen met de witte vlag op het strand.
De orembaai van de .Be^erjöerye» gi"n er andermaal heen en
bracht 6 man terug. Zij verhaalden door Matulesi in arrest te zijn
genomen, omdat zij zich onwillig hadden betoond oorlog tegen de

> Verg. bl. 57.
* Gelijk ik opmerkte, bevestigt hij intusschon verscheidene omstandigheden,

die ons van elders bekend waren. Dit geldt ook het punt, dat den doorslag
gaf tot liet uitbreken van den opstand: fcc£ vervoer txin de door de ftecottuiijr
jrefcapte jMiJisstuie». Deelde ik namelijk in dl. II , bl. 580 mede, dat het rapport
inhield de plundering van een „postprauw", de heer Habbema, door mijn
mededeeling over de palissaden er toe geleid om het rapport nog eens te
lezen, schrijft mij nu, dat er inderdaad van „postprauw" geen sprake is,
maar dat vrij vertaald de plaats aldus luidt: „De opstand begon bij of voor
den post te Porto, waar omstreeks 100 man de orembai met palissaden, be-
stemd voor Ambon, verhinderden te vertrekken. Ik riep hen toe (om dat
niet te doen) maar zij brachten die palissaden weg en antwoordden niet."

* ./óurttaaï-.B.
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Compagnie te voeren. Groot bestelde toen allen den volgenden dag
om 8 uur op het strand, waarna zij vertrokken ' .

Toen de dag van den 11" aaubrak, vertoonde er zich eenig
volk met drie witte vlaggen; van boord deed men tegen 9}
uur weten, dat overste Groot weldra bij hen zou komen. Vóór
dit geschiedde, werd de groote sloep met een gedeelte van de
landingsdivisie naar wal gezonden, om een waakzaam oog bij de
besprekingen Ie houden. Hierop begaf zich Groot met Boelen als
adjudant en loods Christiaansen als tolk, zoomede vergezeld door
de luitenants Ellinghuijseu en Coops, naar wal- . Groot trof eraan
'n 45-tal mannen, vrouwen, kinderen; ouder de eerste personen
behoordeu de oude radja van Porto, zijn zoon en de schoolmeester.
De geweren, die zij dadelijk bij de aankomst hadden afgeschoten,
benevens eenige klewangs, krissen, piekeu en andere wapens werden
afgegeven. De schoolmeester overhandigde tevens een lijst //van de
belhamels bij het oproer en andere ongehoorde handelwijze tegen
het Gouvernement" ' . Bij monde van den Radja werd verder mede-
gedeeld , dat de overige bevolking van de negorijen Porto en
Haria zich nog in het gebergte verscholen hield, doch dat men
zijn best zoude doen om haar tot vredesgezindheid te bewegen. Ge-
makkelijk scheen dit echter niet te zullen gaan. Thomas Matulesi
hield zich, werd verteld, in het gebergte van Haria op met 230
man en het volk dier uegorij bleef zonder onderscheid hem aan-
hangen ••. Toen de aanwezigen den eed vau getrouwheid hadden
afgelegd, vermaaüde Groot hen om een ieder tot onderwerping over te
halen, de opgeworpen beutiugs te slechten en de voetangels op te
ruimen. De namen der aanwezigen werden daarna opgeschreven.
Overste Groot drukte de verwachting uit, dat zij in rust en vrede
hun woningen zouden herbouwen, terwijl hij verlof gaf met hun
vaartuigen in de baai weder te gaan varen en visschen. De school-
meester las een kapittel uit den bijbel voor; een psalm werd er
gezongen. Drie Inlanders, die de Overste als belhamels beschouwde,
zond hij aan boord in de boeien voor nader onderzoek. Het bleek,
dat het ambonsche burgers waren, die naar Ceram waren gevaren om er
handel te drijven; daar werden zij door de rebellen gevangen genomen
en naar Saparoea gezonden, zoodat Groot hun de vrijheid teruggaf.

' Jbumaai-Orooi, Boefen-iu*., bl. 28L en
* $c/ieeps;oMrnaaJ-<?roo<.

•* ./ournaaZ-ü.
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Door een wacht van Inlanders werden Groot en zijn gevolg uit-
geleide naar boord gedaan. Nauw was men er teruggekeerd of van
den wal werd geroepen om hulp. Vandaar, dat een vaartuig met
14 gewapende manschappen ouder leiding van Boelen andermaal
naar het strand roeide. Het bleek, dat zes man met geweren van
het gebergte waren afgekomen op last van Thomas Matulesi, ten
einde de negorij-bevolking aan te zeggen dadelijk weder de Hollanders
te verlaten en tot hem terug te keeren, daar hij anders zou ver-
schijnen om hen allen zonder onderscheid te vermoorden. Nadat
Boelen //die zes kerels naar het gebergte tcruggejaagd had", liet
hij aan de bevolking wier geweren, een donderbus en 220 patronen
tot hunne defensie" ' ; vervolgens begaf hij zich weder naar boord;
in den achtermiddag om 4J uur ging nogmaals een detachement
van 10 mariniers naar den wal //om te observeeren of de vijand
zich weder durfde vertoonen".

Terwijl het zich alzoo den 11" goed op Saparoeas westkust liet
aanzien, kwam Ver Huell's jobstijding middernacht van den 11"
op den 12" in Groot's bezit, die daarop in den ochtend van den
!«•• om o uur naar oaparoea voer -. //IK liet dadelijk , teekemte
deze in zijn journaal aan, //twee gewapende vaartuigen klaarmaken,
waarmede ik in persoon naar Saparoea vertrok, om ware het
mogelijk den Kapt. Krieger adsistentie te geven of met den Infan-
terie Kapt" Gezelschap middelen te beramen, die het beste zouden
kunnen dienen om de rebellen te overmeesteren, 's Morgens ten half
zeven uuren arriveerde ik aan boord de Adm' Evertze."

Toen echter was reeds alle gevaar geweken en deden zich de
gevolgen van onze overwinningen aan de oostzijde van het eiland ,
mede gevoelen op de kuststreek van Porto en Haria.

Zoo zag men dan in den ochteud van 13 November om 10 | uren
van boord der /teŷ enf&ifryiJM een menigte Inlanders van den berg
van Haria naar die negorij loopen, met een witte vlag voorop.
Men zond dezerzijds een sloep naar den wal, waarin de patih van
Haria naar het fregat werd gevoerd ^. Hij betuigde zijn wensch oin
in vollen vrede met de Hollanders te leven. //Wij gaven hem tot
antwoord", leest men in Boelen's journaal, //dat wij eerst van hun
de hoofden der rebellen begeerden, hunne wapenen, de twee ge-
vaugeu Hollanders, en dan tot vrede onderhandelingen zoude over-

tf., bl. 282.
* Verg. bl. 74, lantsto nlinoa.
• Over dien patih, zie dl. I I , bl. 581, 582, 585, 587.
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gaan, waarna hij wederom vertrok." Hier vinden wij alzoo nogmaals
melding gemaakt vau de twee soldaten, tijdens Beetjes' expeditie
gevangen genomen en die adelborst Feldmauu had ontmoet ' . Zij
zijn er nog levend afgekomen en met den j&'fler&e» teruggegaan -.

Den 15" kwam het negorijhoofd van Haria weder aan boord;
het journaal vermeldt niet, wat er besproken werd. In den namiddag
liet dit hoofd weten, dat een zekere Ihamello, alias Samilla, die
zoo wat als minister van Oorlog aan den opstand leiding gaf en
daarom rad ja Prang genoemd werd, in zijn handen was. Van boord
ging men hem afhaleu: //Sloten dezelvcu onder het halfdek in de
hand- en voetboeijen en zeüe een extra schildwagt bij dezelve",
teekent Boelen's journaal aan.

Verder werd afgesproken, dat den volgenden dag een samenkomst
zou plaats hebben. Flierover deelt Boelen's journaal ad 10 November
het volgende mede ' : //Lieten de mariniers en gasteu met hunne
wapens en van amunitie voorzien in de barkas gaan. Zouden de
groote orangbaay met de Hollandsche vlag naar de negorij van
Haria om te berigten, dat wij zouden komen om over de vreede te
handelen. Om 10 uur vertrok de 1*'* luit. Vaillaut met de giek en
Boelen met de barkas en gewapende manschappen naar de wal. In
de negorij vonden zij de radja met ene menigte mannen, vrouwen
en kinderen. Zij gaven ons 6. geweren over, dog wij vergden van
hun, zij zouden alle de parangs, assagaais en ander moordtuig
overgeven; zij aarzelden lang om zulks te doen, dog door de
drijgerijen kregen wij alle de klewangs en parangs in handen. Wij
lieten hen die tot dagelijks gebruik waren en namen vervolgens
alle de namen op. Bevonden er nog verscheidene mankerende en
veele geweeren, die door de ergste muitelingen in de bosschen
gedragen wierden en gaven daarom te kennen geen vrede met hen te
willen maken voordat zij die allen geleverd hadden. Wij vergunden
hun egter om onder de witte vlag in de negorij te blijven wonen."

In de eerste wacht van den 17" kwam een prauw met een
ambonsch burger van den wal aan boord; gemeld werd, dat een
rebellenhoofd JOHANNES MATULKSI, broeder van Thomas, in het
gebergte van Haria zich bevond en men bereid was hem te halen ••.

Het negorijhoofd van Haria ontving daarop 3 geweren, 3 patroon-

« Zie dl. I I , bl. 685.
' Fer J/ueZJ, dl. I, bl. 202.
» Verg. Boeten-Jtf., bl. 282-283.
* Zie dl. I I , bl. 580 over dezen Johannes.
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tasschen en 18 patronen, waarmede hij met 8 van ziju onderhoorigen
op de orembaai van de jRejyer*è«y«-« naar den zuid wal vertrok,
vergezeld door twee amboneesche burgers. In de dagwacht van den
18" brachten zij inderdaad het rebelleuhoofd met vrouw en kind
aan boord, waar zij goed werden opgesloten ' .

Eerst den 23" November zou de 7^j^er*4«r^e« de baai van Porto
en Haria voor goed verlaten ; onderwijl legde kapitein Brouwer er
een sterkte aan, waarin het volk van het oorlogsschip hem bijstond -.
Het werd een eenvoudige vierhoek zonder bastions; daarin timmerde
men een woning voor den commandant, zoomede barakken voor de
bezetting. Toen het fortje gereed was, trad er als commandant op
de luitenant der artillerie Kesler.

Koelen hield zich onderwijl bezig met de baai in kaart te brengen,
gelijk hem door overste Groot gelast was. Toen hij met de binnen-
baai gereed was en ook de afmeting der hoeken van de monding
in kaart wilde brengen, zag hij zich genoodzaakt het peilkompas
op een boven water gelegen klip te stellen, ten einde eenige hoek-
metingeu te doen. Het was een zeer heete dag; Boelen zat in hemd
en linnen broek, barrevoets in de orembaai te teekeneu, terwijl
deze naar de klip voer. Juist wilde hij op de rots springen, toen
de iulandsche roeiers hem terughielden en de orembaai weder van
de klip afstieten. Daar krioelde het namelijk van groote, zwarte
krabben, die in massa uit de spleten en gaten der rots te voorschijn
waren gekomen, toen het vaartuig naderde. Men zeide hem, //dat zij,
het naderen van levende wezens ruikende, hunne schuilhoekeu ver-
laten en het slachtoffer met den snellen loop van hun lange pooten
in een oogenblik, als met een schild, geheel bedekken en zich met
verwoede vraatzucht er aan vast klemmen". Boelen had als jongen
gelezen van een Hollandsen zeeman, die op een eiland in Oost-Indië
door krabben was verslonden, hetgeen hij altijd voor een sprookje
had gehouden, doch sinds nam hij aan, //dat het wel waarheid kou
geweest ziju" ••".

• Zie BoeZen-Af., bl. 283. Volgens jo«rnaoZ-B. werden zij den volgenden dag
naar Duurstede gezonden; volgens een andere modedeeling hen ft Groot dit
laten doen, nadat hij den 22" op de ffic^ers&er^ew was teruggekomen.

- Verg. over den reeds meermalen genoemden kapiteiu Brouwer dl. I , bl. 407,
destijds luitenant.

o Boe/enJf., bl. 283-281.
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HOOFDSTUK IX.

Het eindo van het verzet op Saparoea.

Bedding van het zoontje van resident Van den Berg: 1'2 November.—
Indrukken van Ver Huell. — Verlichting van den dienst. — Komst van
Buijskes te Saparoea: 14 November. — Vertrek der JJeyjersier^en: "8 No-
vember. — Buijskes' rapport aan 0. C. G. Q, d.d. 9 December. — Nawer-
king van het verzet.

Met de nederwerping der rebellen op den 11° eu 12°. November
was er eindelijk redding gekomen voor het overgebleven zoontje
van resident Van den Berg. In Groot's journaal leest men hierover
ad 12 November : "Van alle kanten kwamen de inwooners nu
met witte vlaggen, om vreede en onderwerping verzoekende
en een groot gedeelte van de Amboiuneesche Burgers met de
Tidoreesche en Ternataansche Alvoeren wierde gebruikt om de
inwoners uit het gebergte te halen, waardoor ook het kind van de
vermoorde Resident van deu Berg, mij gebragt werd: dit kind
was door de rebellen bij de moord van zijn zusters eu broeders
een kap dwars over het hoofd eu een kap over het regter oor
gegeven, dog is twee dagen daarna door een inlaudsche vrouw naar
het gebergte gebragt en daar genezen. Het overschot van de
ongelukkige vermoorden is kort hierna bij toeval onder de aarde
in eeu Engelsche reiskoffer gevonden en daarna behoorlijk ter aarde
gebragt."

Over het hierbedoelde toeval lezen wij bij Ver Huell, mede
zonder stellige opgave van datum ' :

//Tegen deu avond baadden zich eeuige matrozen aan het strand ,
digt bij het kasteel Duurstede, die, bij geval, even onder het
zaud een' zwarten Engelscheu reiskoffer met koperen spijkers ont-
dekten. Vermeeneude iets van waarde te hebben gevonden, sloegen
zij vol ongeduld den bodem in, en deinsden vol van afgrijzen
terug, toeu zij de bloedige ledematen van eenige menschelijke
ligchamen ontdekten, onder anderen kinderbeentjes met de schoenen
nog aan; waaruit genoegzaam bleek, dat dit de treurige overblijfsels

' Ter HtieK, dl. I , bl. 256. Ik vermoed, in verband mot den datum aldaar
op bl. 251, den 1G" November.

6

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:10AM
via free access



82 HET HERSTEL VAN HET NEDERLAND9CH GEZAG

der familie van den Berg waren. Zoodra ik hiervan keunis kreeg,
liet ik aan boord eene groote doodkist maken; en deze ijziug-
wekkende voorwerpen diep in de aarde delven." '

Dezelfde "Herinneringen" bevatten ovej de verademing op den 12"
het volgende - :

Tegen den avond begaf ik mij met den Kapitein-Luitenant van
Schuier, kommandant van Z. M. korvet J«;/«, en mijne, met
buksen gewapende, groote sloeproeijers naar het bivouak van
Tiouw. Eene talrijke bende rebellen met eene witte vredevaan
kwam hunne wapens overgeven aan den Kapitein Lisnet. Hierbij
bevond zich het eenig overgebleven zoontje van den vermoorden
Resident van den Berg . . .

Wij bezochten bij deze gelegenheid het strand, waar de eerste
Expeditie, onder wijlen den Majoor Beetjes, geheel vernietigd is
geworden. Op vele plaatsen was het gras welig opgeschoten; daar
waren onze gesneuvelde braven onder de aarde bedolven! Overal
lagen nog overblijfselen van wapens en kleedingstukken verspreid;
en tegen een' boomstam stond een Indiaansche pagaai of roeispaan,
geheel met bloed bevlekt, die ik als eene treurige herinnering
mcdenam. Weemoedig verlieten wij dit akelig oord, ons ten hoogste
verwonderende, dat een hoofdofficier zoo weinig doorzigt had
gehad, om zulk eene landingsplaats uit te kiezen, daar het geheele
strand geene vijf el breedte had, en geheel door digt geboomte
en struikgewas beperkt was. . . . *

Verscheidene voorname muitelingen werden van tijd tot tijd bij
ons aan boord gebragt, waaronder de opperschoolmeester van
Saparoua, en deszelfs zoon Jacop Sajetappi, Voorlezer. De grijze
stokoude opperschoolmeester was een der voornaamste stokers
van het oproer geweest; en daar hij bijbelvast was, haalde hij
telkens plaatsen uit de Heilige Schrift aan, tot staving van de
gewaande regtvaardigheid der handelwijze zijner landgenooten... .

De Indianen hadden, gedurende dezen kleinen oorlog, allerhande
listen en hinderlagen uitgevonden, om ons, op alle mogelijke wijzen,
afbreuk te doen. Zoo hadden zij onder anderen door een digt
bosch, waardoor een smal voetpad liep, van afstand tot afstand,
een koord over hetzelve gespannen, hetwelk, op een klein geweer-
schot afstands, aan eenen ligten tak of struik was vastgebonden,

' Ver Huell heeft het ook over deze ontdekking op bl. 126-127, dl. I der
ifertnnertnje>i. Over andere vondsten van de vermoorden, zie hiervóór dl. II,
bl. 703 en 720.

» Fer JfueK, dl. I , bl. 239-248.
• Verg. hiervóór dl. I I , bl. G1B.
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en waarbij zij in hinderlaag lagen met overgehaald geweer. Geen
vijand verwachtende, dan die op het pad zich konde bevinden,
doordien de bosschen ondoordringbaar door den weelderigen groei
van boom, struik en plant zijn, ging men gerust voorwaarts, en
stootte op de noodlottige koord. Deze deed het takje bewegen;
en een moorddadig vuur, in de rigting van de lijn, baande zich
een' weg door de bladeren, en velde den ongelukkigen zonder
dat hij wist, vanwaar deze onzigtbare slag trof. Ook hadden zij
dikke buigzame jonge boomstammen, met geweld naar den grond
gebogen en door middel van een sterk touw, met bladeren en
ander groen bedekt, in eenen gespannen staat gehouden. Stootte
men tegen het touw, dan vloog de strik los; en de boom, deszelfs
regten stand hernemende, sloeg alles, wat onder deszelfs bereik
kwam, ter neder. Ook groeven zij, dwars over de wegen, groote

, diepe kuilen, wier glooiende zijden van onderen toeliepen, en
waarin spitse, in het vuur geharde, bamboezen over eind geplaatst
waren, die, bijna afgesneden zijnde, in de wonden afbraken.
Deze groeven waren onzigtbaar, zorgvuldig met dunne rijsjes,
waarover aarde gespreid was, overdekt. De wonden, door het
vallen in deze bamboezen gemaakt, waren zeer kwaadaardig, en
moeijelijk te genezen. '

In deu dienst werd nu aanstonds wijziging gebracht. De manschappen
der gewapende sloepen van den ƒ*«'«* /'ra/<?W£ hadden met name
hoogst vermoeiende dagen gehad - ; er kou eenige verlichting worden
toegelaten, speciaal ook in de wijze, waarop zij hun'nachtrust
moesteu doorbrengen. Zoowel op den A'y«-foe«, als op de TVrt̂ flK
werden zij geplaatst '/om een dag of drie de matrozen in hang-
matten te laten slapen en alzoo de rust te doen genieten, die zij
zoo vele dageu en nachten in open vaartuigen niet gesmaakt hadden,
gedurende welken tijd zij steeds op de doften of roeibanken, in
de open lucht den nacht hadden doorgebragt" ". Luitenant H. P. N.
't Hooft inet de divisie-JfcVerfoe» keerde mede den 14" November
aan boord van dat oorlogsschip terug. Warmen lof ontvingen allen
én van schout-bij-nacht Buijskes én van Ver Huell over de wijze,
waarop men zijn plicht had gedaan.

De Schout-bij-nacht kon mede die waardeeriug ter plaatse van den
jougsten strijd uiten; want den 12" was hij andermaal van Ambon
vertrokken en in den avond van Vrijdag den 14° ter reede van

' Zie ook over deze listen, enz. een werkje van Vermeulen Krieger
„Oost-Indische Oorlogen", enz." (1829).

2 Verg. bl. 21, 35, 59.
.» Fer JïueK, dl. I , bl. 248-249.
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Saparoea verschenen met de ZtojoaM, die Groot, blijkeus zijn
journaal ad 10 November, naar Haroekoe had gezonden //tot de
dispositie van den schout-bij-nacht Buijskes" • en welk schip iu die
dagen had gekruist «voor Passir Poetih en den hoek van Hatawana",
teekeude Boelen in zijn journaal aan -.

Buijskes begaf zich den 15" van de Zfe/^eA eerst aan wal en
vervolgens naar deu j5Wfe?«. Hem was bij zijn aankomst in de
baai geen saluut van dit oorlogsschip gebracht, ten einde den daarop
verzorgd wordenden majoor Meijer, die zeer leed, te ontzien. De
Schout-bij-uacht nam er van de vele gevangen zittende rebelleu een
verhoor af; verscheideue, die genoegzaam onschuldig waren , werden
dadelijk ontslagen ' .

Deu 16" was een Zondag. Een groote loods, op de passer van
Tiow door de onzen opgericht ••, was nu met vlaggen ver-
sierd ; men had er tevens een preekstoel opgericht voor den heer
Lenting, die weer mede was gekomen en de godsdienstoefening zou
leiden. Al de gewapende matrozen en een groot gedeelte van
Duurstedes bezetting werden er verzameld. In het midden bevonden
zich de Schout-bij-nacht, de commandauten der schepen met hun
staven, verder alle militairen, voor zoover de dienst het toeliet.
Vele eilanders stonden als toeschouwers om de loods. De omstandig-
heden brachten natuurlijk mede, dat de toespraak velerlei gewaar-
wordingen opwekte. Ook bleef een welverdiende hulde aan Buijskes
niet uit woor het zoo doelmatig, als kloek, beraden der middelen,
waardoor deze ernstige opstand zoo spoedig en krachtdadig gedempt
is geworden" -\

Commandant Groot van de ifo^ejwier^e», nog te Saparoea zijnde,
terwijl zijn schip zich op de westkust bevond''', ontving den 18"
November een brief en instructie van Buijskes, waarin hem opge-
dragen werd Cerams zuidkust onder gehoorzaamheid terug te brengen,
zoodra de staat van het eiland Saparoea, naar zijn oordeel, dit
toeliet en na aldaar voor de bezetting behoorlijk te hebben gezorgd.
Groot beraadslaagde met kapitein Gezelschap, commaudant der
troepen te Saparoea. Voorgesteld werd dientengevolge, dat aan de

' Volgens 1'on Doren-Jlf., bl. 100, had de wegzending van de
plaats na de vermeestering van Tiow.

' Over Passu'r Poe<i/i zie dl. I I , bl. t>63, noot 1 en bl. 709, noot 2.
s Fer ifiieM, dl. I, bl. 248.

. * Verg. bl. (J5.
» Fer #ue«, dl. 1, bl. 2ö2.
• Verg. bl. 78.
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noordkust //bij de negorij Hatoewana" ' een verschansing zou aan-
gelegd worden voor 2 veldstukken en 100 man onder kapitein
Krieger, ten einde deze streek voor een aanval van Cerams zijde
te beschermen; te Porto en Haria verrees een verschansing voor 2
veldstukken en 50 man met het oog op den evenzeer nog geenszins
bevredigden staat van Haroekoe; een post van 50 man bleef te
Oelat-Ow; eindelijk te Duurstede 200 man, waartoe de equipage
van de iVaMa?< gedeeltelijk zou dienen.

Na deze regelingen getroffen te hebbeu, vertrok Groot over land
naar de baai van Porto den 22°, ten einde zijn schip te bereiken.
Hier aangekomen, trof hij als gevangenen aan de rebelleu Jo-
hannes Matulesi met vrouw en kinderen- en Philip Latoemahiua''.
Groot liet ze dadelijk naar den AWfoe» brengen, terwijl de
-ffeyyer*ö«y£» voor de expeditie naar Ceram werd zeilklaar gemaakt.
Kapitein-Luitenant Jacobson kreeg van hem last om met de terna-
taansehe en tidoreesche kora-kora's naar Ambons noordkust te stevenen
en zich te Hila te verzamelen, aan de kapitein-luiteuants Van Schuier
en Pool, commandanten vau de korvetten Fe;«« en / m , werd
evenzeer door hem bevolen om derwaarts te zeilen en er nader
orders af te wachten *. Nadat Groot nog aan boord genomen had
50 gewapende ambonsche burgers, verliet de .Seyy^rjier^» deu 23°
November de Oeliasers, zich richtende naar Ceram, waar, gelijk
wij zullen lezen, zonder strijd spoedig de voornaamste sterkte Loehoe
in onze handen viel.

Van de gewichtige gebeurtenissen, die een einde maakten aan het
verzet op Saparoea, gaf Buijskes eerst aan C. C. G. G. kennis toen
hij naar Amboina was teruggekeerd en de nader door mij te ver-
melden expeditie naar Cerams zuidkust aanvankelijk reeds belangrijke
resultaten had opgeleverd. Natuurlijk, dat de dateeriug van der-
gelijke rapporten verband hield met de gelegenheid tot correspondentie
met Batavia. Buijskes' rapport aan C. C. G. G., gedagteekend Amboina
9 December 1817 N° 134, luidde aldus:

' Zie dl. I, bl. 473 en 474, noot 2. — Do bijzonderheden ontleen ik aan
Groot's scheepsjournaal.

' Over Johannes Matulesi, verg. hiervóór bl. 7U-80.
' Over deu naam Latoemahina, zie hiervóór bl. 69, noot 2.
* Op bl. 115-117 Fan üoren-ilf. is afgedrukt hoe do kapitein-luitenant Van

Schuier voor do expeditie naar Ceram had te handelen, volgens een instructie
van Buijskes. Het stuk is er ongedagteekend opgenomen. Aangezien Groot
commandant van de expeditie werd, houd ik het er voor, zoo Van Doren's
mededeeling juist is, dat Buijskes die instructie heeft gegeven, toen het
nog niet zeker was of de .Rey^ersier^cn op Saparoea wel gemist kon worden.
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Zedert mijne laatste van den 28" October N°. 60, waarvan ik
de eer heb het duplicaat hiernevens te voegen, is alhier zeer veel
van belang voorgevallen ' ; zijnde het mij gelukt, de gevaarlijke
opstand onder de ingezetenen der Ambonsche eilanden door kragt
van Z. M. wapenen te dempen, en hen alle gevangen te nemen.
Een groot aantal Hoofden en aanvoerders zijn bij onze eerste
successen op Haroekoe, op mijn order gefusileerd, en de overige
voornamentlijk die van Saparoua, waaronder de groote Kapitein
Thomas Matulessie, de Luit'. Antonie Rhebok etc. zijn reeds in
handen van den Fiscaal en zullen waarschijnlijk ten afschrik van
andere, alle opgehangen worden; dan aan de Negorij-volkeren
heb ik vergiffenis verleend, en dezelve zijn thands overal bezig,
om hunne Negorijen, die voor het grootste gedeelte in de assche
gelegd zijn, weder op te bouwen, en ook met het drogen van
nagelen begonnen.

Nadat Saparoua ten ondergebragt was, heb ik dadelijk een
expeditie tegen Ceram gereed gemaakt; dezelve is nog niet afge-
lopen, dog met allen succes reeds begonnen, zijnde het fort Lohoe
stormenderhand ingenomen en verscheidene negorijen vernield.

Het is egter met leedwezen, ik Uwe Excellentien moet bedeelen,
dat deze roemvolle overwinning ons het verlies van eenige braven
doet betreuren, waaronder de 1" Luitenants Richemont en Frissart,
beide op Saparoea gesneuveld, en dat onder de zwaar gewonden
zich den braven Major Meijer bevindt, dewelke in het laatste
gevegt met de muitelingen in het forceeren der verschansing bij
de Negorij Ouw (op Saparoua), een schot in den hals ontving,
die door de long tot onder het schouderblad is doorgegaan, alwaar
de kogel is uitgesneden; wij hebben echter hoop deezen veel be-
lovenden officier te zullen behouden; de opperchirurgijn Ooijkaas,
die steeds dag en nacht bij hem doorbrengt en hem met een
vaderlijke zorg oppast, vleit ons hiermede. Verders zijn nog gekwetst
de Kapitein Krieger en de Luitenant Jennie.

Volgens de bij mij ontvangene rapporten beloopt het getal ge-
sneuvelde Europeanen, zoo soldaten als matrozen, op elf, en ge-
wonden drie en dertig; van de Inlandsche militairen en Burgers
zijn agt gesneuveld, en agt-en-dertig gekwetst -.

Het is mij een bijzonder genoegen, Uwe Excellentien te kunnen

* Het schrijven van 28 October is niet door mij aangetroffen; den laatsten
brief, hier opgenomen, vindt men op bl. 31-33.

* Do beschrijving van de gevechten zou veel grooter getallen doen ver-
wachten! Krieger in zijn werkje, vermeld op bl. S3, noot 1, schrijft, dat bij
de vermeestering van Oelat en Ow op 11 November (bl. 73—74), „in den
tijd van een uur" 12 onzer manschappen gesneuveld en gekwetst waren,
benovens Meijer en Richemont.
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bedeelen, dat alle officieren zoo van de armee als van Z. M. schepen
en verdere manschappen in deze expeditien door mij gebruikt, zich
allen uitmuntend hebben gedragen en de door mij gegevene orders
naauwkeurig zijn uitgevoerd.

Dat, evenals op.Hitoe en Haroekoe, de geest van verzet op Saparoea
intusschen bleef voortwerken, blijkt uit een rapport van Buijskes aan
C. C. G. G., gedagteekend Amboiua, 24 Februari 1818 N° 238.
Wat er eigenlijk gebeurd is, wordt ons niet medegedeeld, doch
wij lezen daarin het volgende: r/Daar ik noodig geoordeeld had
om op Saparoea nog eeuige voorname aanstokers der opstand te
doen arresteeren, waren er eenige ingezetenen, die zich waarschijnlijk
hoogst schuldig gevoelden, uit vrees weder in de bosschen gevlugt,
en hadden zich gewapend vertoond, waarop ik dadelijk de Resident
Neijs naar derwaards gezonden heb, alzoo ik vermeende te ont-
waren , men mijne gegevene orders niet oordeelkundig had uit-
gevoerd ; deze ambtenaar herstelde spoedig de rust en het vertrouwen,
door op zijn bevel eeuige min schuldigen weder te ontslaan, en de
overige, die nog gearresteerd moesten wordeu in het openbaar te
denonceeren en dezelve vogelvrij te verklaren, alle ingezetenen
gelastende dezelve levendig of dood uit te leveren; dit had het
gewenscht gevolg; alle die gene, die geïnformeerd wierden dat
hunne nameu in de kerkeu niet waren afgelezen, slopen stilletjes
na hunne woningen terug, verscheide schuldigen gaven zich zelf
over, en de weinigen, die nog rond zwerven, zullen van tijd tot
tijd, nu wel uitgeleverd worden."
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HOOFDSTUK X.

Onderwerping van Noesa Laoet: 6-10 November.

Expeditie van de ZicaZitw, commandant Knossis: 6 November. — Be-
zetting van fort Beverwijk: 10 November. — Het rebellcuhoofd l'aulus
Triago en zijn dochter Christina Martha. — Executie van Triago:
17 November. — Scheidius commandant van het eiland tot 27 November.

In dezelfde dagen, dat het verzet te Saparoea werd gebroken,
keerde de kleinste der Oeliasers, -/het best gezind, weshalve op dat
eiland niets verbrand werd" ', mede tot gehoorzaamheid terug.

Den ochtend vau 6 November zeilde derwaarts uit de baai van
Saparoea de korvet de iftoaluw, commandant KNOSSIS, luitenant t/z
1" klasse, bestemd om er te kruisen op vijandelijke vaartuigen, die van
Ceram of van elders zouden willen oversteken naar Noesa Laoet, «alwaar
de gemoederen der inboorlingen nog niet zoo sterk opgeruid waren" - ;
medegingen twee gewapende sloepen, ieder onder bevel van een
adelborst, met name W. C. Scheidius en J. D. Velsberg, zoomede
de kruis-orembaais van twee tevens daarop aanwezige radja's van
Ainbou •'. Den 7" werd geankerd even benoorden de sterkte Bever-
wijk. Den 8" gingen de sloepen, waarop zich ook de beide radja's
bevonden, kruisen om de inwoners bekend te maken met een
proclamatie van Buijskes. Ouder bescherming van de witte vlag,
werd de vermaning om tot gehoorzaamheid terug te keeren aan de
menschen voorgelezen, doch zij gaven te keuneu, dat al de negorij-
hoofden van het eiland, door Thomas Matulesi geprest, zich op
Saparoea bevonden en dat men zonder de radja's niets kou verrichten;
alzoo werden de onzen naar hen verwezen. De sloepen voeren de
zuidkust langs, ten einde de geschiktste landingsplaats te vinden;
de #M>a£w«> haalde intusschen nader bij den wal, met voornemen
om het vuur op de negorijen te openen, zoo geweigerd mocht
worden het fort over te geven. Den 9" gingen de sloepen en de
beide kruis-orembaais jacht maken op verschillende kleine vaartuigen,

(, bl. 401. —Verg. dl. I , bl. 477.
' Be hier medegedeelde bijzonderheden bij Ver HueM, dl. I , bl. 257-260;

het vertrek van de ZicaJuw op den 6" staat ia Groot's journaal. — Ver Huell
ontleende zijn verhaal aan ooggetuige Scheidius.

* De beide ambonscho radjas heeten vau „Oleleo en Wnay". Zie over IToi,
dl. I , bl. 411). O/eZeo kan ik echter niet op Ambon t'huis brengen; ik denk
niet, dat wordt bedoeld ifoeZoKoe, liggende immers op Haroekoe: dl. I , bl. 467.
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waarvan men er echter slechts een kon vermeesteren. Tegen zons-
ondergang van dien dag begon ook hier de toenadering: een inlander
stond in het water te zwaaien met eeu Hollanilsche vlag; dadelijk
werd hij mot een sloep aan boord van de &«/««' gehaald. De man
maakte zich bekend als de schoolmeester van de achter het fort
Beverwijk gelegen negorijen Sila en Leinitoe ' ; uit naam van de
radja's kwam hij den vrede verzoeken. Dadelijk begaf zich adelborst
VELSBEBG, vergezeld door de beide ambonsche radja's, naar wal;
men werd op zeer vriendschappelijke wijze ouder eeu salvo van
eenige geweerschoten ontvangen.

Den 10" had de weder inbezitneming van Beverwijk plaats; de
gewapende sloepen met den luitenant t/z der 2" klasse JAOOT, op de
#M>a/«tt7 gedetacheerd van den 7^er&e«, voeren naar wal. Op eeu
afstand ontwaarde men een groote menigte vriendschappelijk gezinde,
doch gewapende Inlanders, die hun radja's aan het hoofd hadden.
Een dezer hoofden naderde de officieren en geleidde hen binnen
het fort, //dat anderszins niet te naderen zoude geweest zijn,
alzoo hetzelve omsingeld was door voetangels en vergravingen".
Dadelijk rees de Nederlandsehe vlag, ouder het driemaal lossen der
gewereu en het geroep der onzen van «leve de Koniug van Holland!",
//dat", lezen wij verder, //de Indianen met geestdrift herhaalden"!!
Twee metalen tweeponders hnnlde men uit de sloepen; zij werden
op de sterkte dadelijk in batterij gesteld. In het vervallen fort, of
liever blokhuis, trof men niets aan, zelfs geen dak of vloer. De
bezetting had zich dus vooreerst, met name gedurende den nacht
van den 10" op den 11" , te behelpen. In ieder geval was men
tegen den avond zóó ver gevorderd, dat verdedigenderwijze kon
opgetreden worden.. Met allen mogelijken ijver werkte men toen
aan het opzetteu van een dak en het leggen van een vloer.

Vermoedelijk is als bevelhebber van de #«WM«; nagekomen de
kapiteiu-luiteuant t/z DUVAL en werd toen Knossis de eerste
officier; Duval, vergezeld van Knossis, nam plechtstatig den ge-
trouwheidseed van de iuwoners af - ; Jacot keerde uaar den Ü

' Verg. dl. I , bl. 47<i. — Over den naam 6'osütsa aldaar op bl. G'J5, noot 1
licht men mij in, dat Van Doren er vermoedelijk ten onrechte een plaats-
naam vau gemaakt heelt; aldus was wellicht gehecten een regent: als
persoonsnaam komt den naam in de Molukken meer voor.

' Dat Knossis als bevelhebber van de Zuxifora uitpeilde, zegt Ver Huell op
bl. 257, terwijl op bl. '260 vermeld stant, dat Duval als commandant optrad
en Knossis eerste officier was. Over Duval, zie ook hiervóór bl. 19.
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terug; adelborst Scheidius trad als commandant van het fortje op.
Tot de hoofden der rebellen van Noesa Laoet behoorde in de

eerste plnats PAULUS TRIAGO, radja van yüöe6o«, op de zuid westkust
van het eiland gelegen; hij had zijn dochter CHRISTINA MARTHA

tot wapendraagster, //een jong en schoon Indiaansen meisje", be-
schrijft Ver Huell, die haar goed heeft kuuuen opnemen ' ; een
tweede hoofdrebel was de radja van het op de westkust, gelegen
7'jVawflï. Deze drie personen bevonden zich echter destijds op
Saparoea, waar Groot ze op een bericht van Duval d.d. 12
November deed arresteeren '-. Gelijk wij lazen •', had Buijskes den
15" November aan boord van den AW&e» een verhoor afgenomen
van de aldaar opgesloten rebellen. Onder de verhoorden bevond
zich Christina Triago. Bij alle gevechten tegenwoordig, had zij
niet alleen de wapens haars vaders helpen dragen, maar ook onder
de voorvechters den krijgsdaus mede gedaan //en in dapperheid en
bloeddorstigheid uitgemunt" *. Aan Ver Huell gaf het verhoor voor
Buijskes de volgende aantrekkelijke beschrijving in de pen *:

Ook Christina Martha kwam in de kajuit. Dit zonderling meisje
scheen naauwelijks zestien of achttien jaren oud te zijn. Hare
lange, gitzwarte, haren hingen geheel los in golvende vlechten op
haren rug. Welligt had zij dezelfde gelofte gedaan, als de heldin
uit het Oostersch Heldendicht 2?ra/« yb«(///a.- »Zij heeft eene ge-
lofte gedaan, de haren niet eer op te binden, alvorens zij zich
gebaad heeft in het bloed van de honderden van Kenowa!"

Zij was zeer welgemaakt en rijzig van gestalte. Hare schoone
zwarte oogen waren vol van uitdrukking. Zij had eenen weemoedigen
trek om den mond, die fraai was, met sneeuwwitte tanden; weder
een bewijs, dat de sierie, welke het gebit zwart maakt, hier zoo
algemeen niet in gebruik schijnt te zijn, als' elders •. Hare oog-

i Fcr ffueZJ, dl. I , bl. 248.
^ In Groot's journaal ad 12 November: „Ook ontving ik eon brief van den

Kapif Luit. Duval, commandant van de Zwaluw, welke voor Nousalout was
geposteerd, dat de bewooners zioh aan het Gouvernement onderwierpen, dat
zij onkel daarmede hadden gewagt totdat die van Saparoea hun eiland
hadden verlaten; bij de ontvangst doezes had ik order gegeven om de drie
laatste personen te doen arresteeren."

» Op bl. 84.
« Fer flueW, dl. I , bl. 248.
» Ver /TueM, dl. I , bl. 249-251.
* Wegens de belijdenis van het Christendom? — Het toeder bij Ver Huell

houdt verband met zijn opmorking erover hiervóór op bl. 68 alinea 1 van
de aanhaling.
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beenderen staken, even als die der meeste eilanders van deze
gewesten, wel wat uit. Hare kleeding bestond in een eenvoudig
badjoe of halfhemd van blaauw linnen, en een kleedje of sarong
om de middel.

Zij stond daar, in eene edele, ongedwongene houding, de
donkere oogen met zielvolle, en vorschende blikken op ieder van
ons slaande, nu en dan de handen wringende door het angstig
gevoel, dat haar hart overstelpte. Op eens stort zij wanhopig den
Heer Buijskes te voet, en smeekt in roerende woorden om ont-
ferming voor haren grijzen vader; doch helaas! er was geene hoop
meer: de stichter van haar aanwezen, dien zij tot in het midden
van het krijgsrumoer gevolgd was, — moest sneven! Zij rigtte
zich weder op, en verliet ons met strakke, neergeslagen blikken.
Zij werd echter, uit aanmerking van hare jeugd ontslagen, doch
verkoos bij haren, in de ijzers geklonken, vader te blijven. Die
Radja was een grijsaard van hooge jaren, en zoodanig door den
angst bevangen, dat hij geen woord kon uitbrengen. Hij beefde
als een blad; zoodra hij binnentrad en de vergadering overzag,
rezen zijne grijze haren te berge. Nimmer had ik geloofd, dat de
mensch zoodanig door den angst kon gefolterd worden. Ik zag nu
voor de eerste maal van mijn leven, hetgeen ik voor een over-
dreven sprookje gehouden had.

De fusileering van radja Triago besloten zijnde, viel er voor te
zeggen, dat zij plaats vond, niet op Saparoea, maar op Noesa Laoet;
daarheen werd hij in een gewapende barkas gezonden; men liet toe,
dat Christina hem vergezelde. Groot, Ver Huell eu resident
Neijs, die met Buijskes was medegekomen, volgden deu 17" in
een schep-orembaai; tien a- twaalf ternataansche en tidoreesche
kora-kora's wareu mede derwaarts gevaren met hun opperhoofden
O-Toesan en Kirnelaha Doekiini ' . Na een klein uur pagaaiens kwam
de schep-orembnai ter reede vau fort Beverwijk. De bemanning der
kora-kora's ontscheepte: //Zes- of zevenhonderd naakte Indianen, van
het hoofd tot de voeten gewapend, rukten aan": zij waren met de
strafoefeuiug belast. Velen dansten den tjakileli, met hun klewangs
en schilden schermende //onder de vervaarlijkste luchtsprongen" *.

i Wat hier wordt medegedeeld bij Fer HueK, dl. I, bl. 252-254. — Dat de
executie den 17" November plaats vond, bleek mij uitGroot'sjournaal. — De
modedeeling bij Fa» Doren-Af., bl. 107, dat ook de WtfAeimtua aan de reis
deelnam, is stellig niet juist, daar het journaal van dit oorlogsschip er anders
wel melding van gemaakt zou hebben. Het sohip lag ter reede van Saparoea,
doch maakte zich destijds gereed tot de terugreis naar Arnbon; den 18"
poogde het echter te vergeefs de baai uit te komen.

' Verg. Van Doren's oordeel, hiervóór dl. I , bl. 420.
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Een zeer groote menigte bewoners van het eiland bedekte de hoogten
en vlakten in het ronde. Dau verschijnen de veroordeelde radja en zijn
dochter; '/alles" hurkte eerbiedig neder; de grootste stilte heerschte
alom. De Alfoeren zijn gerangschikt om de plaats der strafoefening;
hun bevelhebber, prins O-Toessan, houdt de getrokken sabel met
de punt omlaag. Christina Martha wilde nog eerst een poging doen
om vergiffenis voor haar vader te vrageu , doch bezon zich op hetzelfde
oogenblik cu trad terug; men liet het meisje naar het fort brengen.

Resident Neijs maakt Triago bekend, dat het oogenblik zijner
executie was gekomen. Een schoolmeester trad voor en las in het
Maleisch het Onze Vader. Dan heft O-Toessan de sabel omhoog:
//een teeken voor zijn leger, om aan te vallen". //Korte oogenblikken
daarna was de muiteling niet meer." /'Toen het detachement om
het ontzielde ligchaam marcheerde, staken vele matrozen met hunne
bajonetten in het lijk, onder het uitspreken van verwenschingen
tegen de moordenaars hunner kameraden." Zoo vierde de beschaving
hoogtij. Aan de Inlanders werd verlof gegeven het stoffelijk over-
schot van den geëxecuteerde te begraven; Christina Martha werd
uit het fort gebracht bij den schoolmeester van Aboeboe en aldaar
uitbesteed. "Geen traan ontvloot haar oog; zij ging met vaste
schreden heen, omringd van vele eilanders."

Noesa Laoet keerde allengs tot rust terug. De ^ a / « ; o verliet,
spoedig het eiland voor Porto en Haria; adelborst Scheidius
kreeg den 18° November eeu versterking van 1 sergeant, 2 korporaals
en 24 soldaten; aan hem was het bevel over het eiland opge-
dragen. Hij beijverde zich om te doen slechten de steeneu muren
en versperringen, door de eilanders opgeworpen teu einde het
landen te beletten; verder trof hij eeuige schikkingen, waaronder
dat de nagelpluk eeu geregelden voortgang zou hebben, en deed
daarna, met eenige radja's, een inspectie-reis over het eiland; hij
bevond, //dat in al de uegorijen de beste geest onder de Indianen
heerschte, waarvan rapport gemaakt werd aan den kommanderenden
officier in de baai van Saparoua". Onder die omstandigheden gewerd
hem den 27° de order //om het bevel over te geven aan den
sergeant, en vertrok met de beide gewapende sloepen, benevens
don Adelborst Velsberg, naar boord van Z. M. schip iVa&jaw,
hetwelk in de baai van Saparoua lag" ' .

' Fer TfucU, dl. I, bl. 261. — In 1824 was ei- op Noesa Laoet een detachement
infanterie inot een ambonsohen 2° luitenant als commandant: Otóier, dl. I, bl. 229.
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HOOFDSTUK XI.

Onderwerping van Zuid-Ceram in December.

Beden der expeditie derwaarts. — Instruction er voor aan Groot en du
JSey^rersieri/e». — Reis nanr Loehoe. — Instruction van Buijskes — Bezetting
van Loehoe: 1 December. — Tuchtiging op 2-5 December. — Terugreis
naar Ambon van de JJei/jrersJer^en en do l'ewus; stationeering van de
iVts. — Buijskes' proclamatie van 25 December. — Maatregelen tegen den
invoer van ammuuitie. — Aanhoudingen door de WiJAeJmtna. — Beperking
van de expeditie in December.

De opstand had in sterke mate kracht ontleend aan Cerain, waar
de grijze Oeloepaha van Seit de ziel van het verzet was ' . De
rebellen van Ambous noordwestkust met Hila en Hitoe onderhielden
steeds een drukke gemeenschap met Cerams westelijk schiereiland
i7öe<2»wa£, aan welks oostzijde de .Pw-oe-baai de zuidkust van het
eiland indringt. Aan die zelfde oostzijde ligt op de kust van het
schiereiland de voornaamste plaats ZÖÖ/W* met het fort of blokhuis
Otw£«?y, in het midden der 17' eeuw gebouwd door den 12"
gouverneur van de Molukken Demmer *. Terwijl Loehoe gelegen
is nog ver ten zuiden van de biunenbaai van Piroe, ligt aan de
overzijde bij den ingang van de biunenbaai: ZÜJ^ÖJÖ, waar mede
een blokhuis was, in 1695 onder het bestuur van Nicolaas Schagen,
26" landvoogd van de Molukken, gebouwd ' .

"Er bleef nu nog over", zette Buijskes uiteen in zijn Buitenzorgsch
verslag, na de onderwerping van Ambon en de Oeliasers verhaald
te hebben, '/om de iuwoonders der negorijeu langs de Zuidkust van
Ceram gelegen te straffen, zoo voor de hulp, die zij aan de muite-
lingen hndden gegeven, als voor de door hun gepleegde gruwelijke
moorden aan de Europeesche gevangenen, die bij gelegenheid der
mislukte expeditie onder deu majoor Beetjes in handen der rauite-
lingen waren gevallen, en aan de bezetting van Loehoe en verdere
Christen-ingezetenen van den negorij. — En eindelijk omdat hunne

i Verg. bl. 28-29.
* Fan .Doren-Jlf., in do noot op bl. 118. — Arnold de Vlaming noemde in

1656 „de redout op Loehoe, O verburg": AumpAtus, dl. I I , bl. 104.
» Fan Dor«n-Jtf., bl. 122.
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regenten niet waren opgekomen om aan het nieuwe aangekomen
Nederlandsen bestuur hunnen verschuldigen eerbied en onderwerping
te betooneu, alsmede om bij die gelegenheid den eed van trouw
aan het zelve te doeu, zooals zulks altijd gebruikelijk geweest is,
en mij ook zeer noodzakelijk voorkomt. Daar het seizoen reeds zóó
verre verlopen was, dat men dagelijks slegt weder uit het Zuiden
te verwagten had, moest dus een expeditie op de Zuidkust van
Ceram ten spoedigste voortgang hebben en uitgevoerd worden,
waarom ik dan drie division vau gewapende vaartuigen organiseerde,
die op drie onderscheiden punten langs de kust te gelijkertijd
kouden ageeren. Het hernemen van het fort te Loehoe was het
voornaamste gedeelte dezer expeditie, en de uitvoering daarvan,
had ik den capitein Groot en den capt. (: nu majoor:) van Driel
opgedragen."

Buijskes, van Saparoea naar Arabon teruggekeerd, had uit de
rapporten van Hila vernomen, dat de Ceramsche rebellen zich met
name te Loehoe geducht versterkten. Derwaarts was een aantal
muitelingen van de kust van Hitoe gevlucht, derwaarts ook hadden
vele ingezetenen van de er tegenover liggende groote negorijeu Piroe,
Tanoeno en Kaibobo genesteld; daar eindelijk ook had Oeloepaha
zijn kwartier gevestigd. — Buijskes zond er een paar vertrouwelingen
heen om nadere bijzonderheden over hun macht te vernemen ' .

De Jfe^ereöer^w was nu niet meer voor Saparoea van uoode.
Commandant Groot kreeg daarom den 18" November last om naar
Loehoe te stevenen, de negorij te vermeestereu en verder de negorijeu
aan de zuidkust te tuchtigeu ; een eu ander, nadat hij voor de bezetting
van Saparoea goed had gezorgd. Groot zou mede ter beschikking
krijgen de kora-kora-vloot, die voor Haroekoe ten anker lag eu
worden bijgestaan door kapitein Van Driel, den commandant
aldaar. De Dw/rafoA met eenige gewapende sloepen behoorde zich
gereed te houden om op den eersten wenk naar Hila te kunnen
stevenen, voor het belemmeren van de gemeenschap met Ceram.
De door Groot ontvangen bevelen en de dientengevolge getroffen
regeliugeu, vóór hij den 22" November de hoofdplaats Saparoea en
den 28° met de Tfe^ewöejye» het eiland voor goed verliet, deelde
ik reeds mede *. Het kan echter voor het verineeren der daad-
zaken van dieust zijn, dat ik wedergeef hetgeen ter zake Groot

» Van Doren-iH, bl. 111.
• Op bl. 84-85.
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in ziju journaal over November aanteekeude; daarom laat ik het
hier in ziju geheel volgen :

Den i8« ontving ik een brief en een order en instructie om dit
eijland vooreerst goed te bezetten en ten andere, zoodra ik begreep
ik alhier gemist konde worden, alsdan eene expeditie klaar te
maken om de muitelingen langs de Zuidkust van Ceram, in zoo-
verre die deel aan de opstand hebben genomen, te straffen, welke
uitoeflening mij bijzonder door den Heer Schout bij Nacht Buyskes
werd opgedragen. Na het vertrek van Zijn HoogEdG. en na
alvorens met den Kapitein Gezelschap, commandant der hier
zijnde troepen geraadpleegd te hebben, gaf ik order om op de
noordkant van het eiland bij de negorij Hatoewana eene ver-
schansing te maken met twee veldstukken en honderd man te
stationeren onder commando van den kapitein Krieger om deeze
kust daardoor te bevrijden, ingeval een aanval van de kust van
Ceram mogt gedaan worden; ten andere liet ik een verschansing
opwerpen met twee veldstukken en vijftig man op de negorijen
Porto en Haria om eene vereeniging tusschen Haroeka en dit
eiland te beletten, ingeval de rebellen somtijds daartoe mogten
besluiten; ten derde een fort van vijftig man liet ik blijven op
Hoelat-Ouw en eindelijk te vierde liet ik fort Duurstede tevens
als hoofdplaats met twee honderd man bezet blijven, waartoe een
gedeelte van de equipage van Z. M. schip Nassauw zoude blijven
dienen. Nadat dit alles in order was en de nodige orders had
agter gelaten, vertrok ik over land op den 22° dezer naar Porto
en Haria. Aan boord van de onder mijn commando hebbende
fregat Maria gekomen zijnde, deed mij de 1® officier rapport, dat
de broer van den hoofdrebel, Johannes Materlesij met vrouw en
kinderen, alsmede Philip Latumahina door de inwoonders waren
aan boord gebragt. Ik liet hen dadelijk met een goede eskorte
naar de Evertsen transporteeren en het fregat klaar maken om
de expeditie naar Ceram werkstellig te doen houden. Intusschen
gaf ik order aan den Kapt". Luit'. Jacobson, om met de Terna-
taansche en Tidoreesche korra korra's naar de kust van Hitoe op
Amboina te zijlen en zich aldaar bij de negorij /T///a te ver-
zamelen. Vervolgens gaf ik order aan de Kapt. Luit*. Van Schuier
en Post om met de onder hunne commando hebbende corvetten
Fir«7« en / m ook zich bij genoemde negorijen te posteeren, alwaar
ik meerder orders zoude geven. Vervolgens nam ik nog aan boord
vijftig Amboineesche gewapende burgers om mede in de expeditie
te gebruiken.

Van den 23° op deu 24" November verbleef de iï«jy«ttJ«ye»
vóór ZZoefa&e op Haroekoe, ten eiude den geest der bewoners te
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leeren kennen, gelijk wij reeds lazen ' . Den 25" zoude zoowel het
fregat als de gewapende inlandsche vaartuigen onder den kapitein-
luitenant Jacobson onder zeil gaan, deze laatsten met bestemming
naar Hitoe. «Het was een vroolijk gezicht", memoreerde Boelen '-',
//de gewapeude sloepen en Ternataansche cwra-corraV te zien manoeu-
vreeren om de statig wegzeilende Jf<m'« ifezyer.jóer^, onder het
spelen van hun krijgsmuziek en het slaan op de tó/a-tó/'a."

De ongunstige wind bleef het echter voor het oorlogsschip
gevaarlijk maken om de passage tusschen het noorden van Ha-
roekoe en Saparoea, //die niet meer dan een kwart mijl wijd is",
toen door te gaan, zoodat Jacobson alleen wegstevende, terwijl de
iüey^^rtfJ^*» eerst den 26" koude volgen •'. Vermijdende het rif van
Saparoea aan den noord westkant, «welk rif ver uitsteekt", zeilde
meu naar en langs Cerams zuidkust, niet echter om daar spoediger
te komen, maar «omdat langs de Noordkust van Haroeka steile
droogteus zijn". Op de lengte van ATa?7ofo gekomen, Haroekoe's
noord westpunt, keerde de ife^éTtfieryew zich den 27" inderdaad
van Ceram af, ten einde eerst te kunnen corre.spondeereu met com-
mandant Van Driel, die immers de expeditie zou steunen. Ofschoon
de /rw voor Kailolo lang gelegen had, slaagde Groot er niet in,
hier voor zijn fregat ankergrond te vinden. Hij richtte zich daarom
naar het Duiveneiland, ook jöoe/oe Po/#4o geheeten ••, intusschen
met hetzelfde negatief resultaat. Toen zond Groot een sloep naar de
aan de oostzijde van Hitoe gelegen 6oc/^ yaw Wa?' om door looden
te onderzoeken of men daYir kon ankeren, //dewijl van deeze baaij
geen kaarten waren en er nog nooit een schip was geweest". Ten
10 uur in den ochtend van den 27" gaf de sloep een sein, dat
men er kon ankeren; een uur later lag er de ii!g^erjö«ye», wel
//op eene behoorlijke distantie van den wal", doch vóór een riviertje,
waarin uitnemend water werd aaugetroff'en ". Terwijl Groot last gaf

' Zie bl. 48-45.
' BoekmV., bl. 285.
' Do aanhalingen, zoo niet anders is medegedeeld, uit Groot's journaal.
* Zie o. a. OWin'er, dl. I , bl. 94. Dutuenettend heet het in het journaal; op de

kaarten veelal poetoe Powifto.
• .BoeZen-JH"., bl. 285. — In den op bl. 9S te vermelden brief d.d. 29 November

1817 van Buijskes aan Groot staat (Fan Boren-3f., bl. 112): „Dat UEd. Gestr.
voor Waay ten anker zljt gegaan, keur ik goed, omdat het aldaar, volgens
ingewonnen informatie, in allen opzigto beter is dan voor Kaylolo, waar
echter ook goede ankergrond is, aangezien de IWs daar zoo lang gelegen
heeft."
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om de ledige watervaten daaruit te vullen en de baai op te nemen,
stapte hij in een orembaai ten 2 ure, die hem moest brengen naar
de hoofdplaats -ff«ro«^ö« voor de bespreking met kapitein Van Driel
ter orgauisatie van den Ceramtocht. In den avond te Haroekoe
aankomende, bleek Van Driel op reis naar Ambon. Groot ontbood
toen den radja van Pelaoe, die echter eerst den volgenden ochtend,
dus den 28°, zijn opwachting kon maken. Buijskes had Groot
gelast om van dien Radja //te vernemen, welke negorijen van de
kust van Cerara het meest hebben bij den opstand adsistentie ver-
leend". De Radja gaf //dezelfde negorijen op", «welke mij door den
Schout-bij-Nacht waren opgegeven", memoreerde het scheepsjournaal.
Groot ontving ook hier een missive van Buijskes, ingevolge waarvan
hij 50 man troepen, uit de bezetting van Haroekoe genomen, deed
inschepen op de te dezer plaats zijnde kora-kora's, waarmede zij naar
de ife$0w*4«fye» overgebracht werden. Vervolgens keerde de comman-
dant naar Wai terug, waar hij kapitein Van Driel ontmoette. Van
Driel ging met den Overste aan boord van de ife^w*è«ye« en daar
werd bepaald, schreef Groot in zijn journaal: «dat Maandag den
1 December de generale aanval op Ceram zoude plaats hebben; dat
ik met het Fregat en de geëmbarqueerde troepeu, de Dispatch,
alsmede de troepen bestaande in 100 man, eu de corra-corra's, twee
gewapende chaloupeu van de Adm'. Evertsen en de kruis orangbaays,
welke op i/i/a vergaderd waren, Z/oeZ/oe zoude attacqueeren, en wel
een gedeelte van de corra-corra's aan de noordkant en een gedeelte
aan de zuidkant; dat ik mij met de Dispatch voor het Fort zoude
posteeren, het beschieten eu met de equipagie en troepen gezamenlijk
bestormen en innemen; dat het corvet F«»w, kapitein luit' Van
Schuier met dertien corra-corra's zoude zeilen naar de negorijen
en ya«o»w«, vervolgens de kustwaarts langs zeilen tot aan
om alle negorijen langs de kust te verbranden; en dat eindelijk de,
7 m , kapit. luit. Pool met dertien corra-corra's van i/tfrafoy de
Ceramsche kust zoude langs zeileu tot aan Mattuholla, om insgelijks
alle de lang dezen kust liggende negorijen te verbranden, dewijl
deezen geheele kust met de opstandelingen had mede gewerkt"' .

Piroe mocht niet verbrand worden, luidde Buijskes' last: //Indien
de negorij Piroe weder opgebouwd is, moet zij vooral gespaard

i PerotM/j = PtVoe, liggende in het noorden van de Piroe-baai; verg. bl, 93.
Tanoeno ligt er ten oosten van, ook in het noorden van de Piroe-baai; Hoe-
toori» of ffoewalot ligt geheel aan den zuidoostpunt van Ceram, doch reeds
aan den oostkant, alzoo niet op onze kaart.

7
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blijveu, zoo ook die vau Toenonoe. De hoofden der Teruataausche
hulptroepen moeten met dezen last bekend gemaakt worden, opdat
zij aan hunne onderhebbenden verbieden , zich te debanderen en in
de bosschen rond te snuffelen, wijl zij alsdan gewoonlijk de ge-
vlugte inwoners ontmoeten en vermoorden, hetgeen men met gestreng-
heid moet tegen gaan, in aanmerking nemend, dat deze menschen
door de aanhangclingen van Oeloepaha steeds belet worden, om
zich aan het wettig gezag te onderwerpen" ' .

Na afloop der samenkomst, ging Van Driel met een brief van
Groot aan Buijskes weder spoedigst naar de hoofdplaats Ambon,
terwijl Groot zich haastte, om, overeenkomstig het gevormde plan,
samen te stellen, memoreerde hij op den 28": //de generale orders
voor ieder commandant der schepen en vaartuigen, welke ik aan
Hun Ed" met alle spoed verzond". Den volgenden dag ontving de
commandant der ^eyy«r*i«ye» antwoord van Buijskes. Na het ankeren
voor Wai goedgekeurd te hebben -, vervolgt dat antwoord aldus •' :

Het doet mij leed, dat u verpligt is geweest, de kleine vaar-
tuigen terug te zenden, daar het mij voorkomt, dat deze zeer te
pas zouden komen, althans bij Loehoe, waar ik eenigzins beducht
ben, dat men veel tegenstand zal ontmoeten, terwijl ik niet gaarne
iets in de waagschaal wenschte te stellen. Kunt gij derhalve die
expeditie surveilleren, zoo zal het mij aangenaam zijn.

Ik heb den last gegeven, twee goed gewapende sloepen van
de 2SW/w«, — die van de /ra&n^'niet te gebruiken* — naar
Hila af te zenden, terwijl de !•?*///*/#//«« morgen naar Banda zal
zeilen.

Op de kruis-orembaai van Ema * heb ik twee stukken met wal-
afTuiten en twee draaibassen doen embarqeren, om dadelijk op
hel fort of blokhuis 0wi«/;o-, zoodra het ingenomen is, te plaatsen
en zoo er nog veldstukken bij eene divisie disponibel zijn, kan
men ze ook ontschepen, dewijl die post goed versterkt en bezet

' Deze lastgeving staat echter niet in een brief aan Groot, maar in den
op bl. 85, noot :! vermelden brief aan Van Schuier: Fan X)oren-̂ 1/., bl. 110-117.

» Zie bl. 96, noot 5.
* Kou Aorcti-AT., bl. 112-113.
* Verg. bl. ;!•">. — Groot in zijn journaal ad 29 November teekende aan:

„de twee chaloupen van de Prins Frederik waren zoodanig, dat ik verpligt
was die weder naar Amboina terug te zenden, wijl zij gevaar liepen van
onder weg te zinken." — Wellicht is Buijskes' opmerking hierover het
antwoord op een mededeeling van Groot.

* .Ema, een negorij op Leiïtmor, 2 mijlen zuidoostwaarts van de hoofd-
plaats Ambon, niet aan zee gelegen. Over de levering van orembaais, verg.
dl. II , bl. liOO, noot L'.
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moet worden, daar de sagobosschen van Loehoe de korenschuur
van het eiland Amboina zijn, zoo als zij nu die der muitelingen
zijn geworden.

De Kapitein van Driel heeft mij tevens UwWelEd.Gestr. ver-
langen te kennen gegeven, om te worden geinformeerd, hoedanig
gij zult dienen te handelen, bijaldien de negorijen op Ceram tot
onderwerping komen. Volgens het door mij aangenomen beginsel,
kunnen zij van destructie verschoond blijven; de hoofden van de
negorijen moeten echter als gijzelaars bij u aan boord blijven,
tot dat de geheele expeditie afgeloopen en alles geregeld is, zullende
hun geen leed geschieden.

Dit is echter van geene toepassing op de negorijen van de
volgende opperhoofden, als:

OELOEPAHA, opperhoofd van de muiters op Ceith, thans op Ceram;
Paty KIRIS van Pieroe.
De Kapiteinen HATIEROYA, ALEAS, LATOEPAUW, ook van Pie-

roe, en TAPICNOESOE van Etti '. Tevens de hoofden of Kapiteins
van de negorijen Iha, Latoe en Hooalooy *.

Deze moeten worden uitgeleverd, en de drie eerst genoemde
negorijen •' en allen, die de aanvallers geadsisteerd hebben, moeten
vernield worden, al onderwerpen die zich ook.

Overigens moeten al de vaartuigen, die men langs de geheele
kust kan meester worden, en op de bijgaande lijst vermeld zijn,
verbrand worden; wanneer er echter goede orembaai's onder zijn,
kunnen die naar Amboina, ten dienste van het gouvernement,
gezonden worden.

Den 29" November werd alles tot de expeditie gereed gemaakt,
memoreerde Groot; de prins-commandant van de tidoreesche kora-kora's
kwam een bezoek op de iZe^er*6«y«-» afleggen , //welke ik met alle
gulheid ontving". In den eersten nacht vertrokken de voor de .Bi?$7«*-
i«ye» verzamelde inlandsche vaartuigen naar hun bestemming. Tegen
den middag van den 1" December kwam onze gansche macht voor
Loehoe aau, waartoe ook behoorde de J9«#pafc/&. Genaderd tot
op een klein geweerschots afstaud van den wal zag men
de Inlanders in wapenrusting op het strand dansen, gekleed in
witte hemden, dus als ten doode gewijden. Ouder een gedurig
geschreeuw en het slaan der tifa-tifa uamen zij een dreigende
houding aau, tot een schrootschot uit den bak van de iüe^wj&CT^w

i .Etfh' of EK ten oosten van Piroe, tussohen Piroe en ïanoeno.
* Loioe oost op, het meest zuidelijke punt, zie onze kaart; ten noorden

ervan ifoeofoi, niet ingeteekend.
• Dus ook Piroe?? Verg. bl. U7-9S.
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er drie deed vallen, weldra gevolgd door een kogel, waarmede er
twee werdeu gedood, en een kanonschot van de Z)^afc/(, dat er drie
deed ter neer storten. Zoodra de troepen en de gewapende manschappen
in de sloepeu waren, staken zij naar wal onder een gezamenlijk vuur
met schroot en kogels vau de schepen, ter bescherming van de landing.
Strijd was er niet: '/toen onze troepen debarqueerden en klaar waren
om te landen, namen alle de vlugt", luidt het in Boelen's journaal.
Evenzeer teekende Groot in het scheepsjournaal op: /'Geen tien
minuten daarna of de landing was geëffectueerd en het beklimmen
van het fort, het in brandsteken der ncgorijeu en het doen vlugten
der vijanden, dat alles was ineen moment geschied."//Ook zag ik tot
mijn genoegen", vervolgde Groot, '/dat de negorijen Peroe en Tanoenoe
door de Venus in de brand waren gestoken, doch of de Iris werk-
zaam was, koude ik door de dikke lucht niet zien." — Gelijk wij
ons herinneren zullen ' , was het overeenkomstig het opgemaakte
plan , dat terwijl de ü«^w*6#ye«, de yJwjoafo^ en de inlandsche vaar-
tuigen Loehoe moesteu aanvallen, de Fg?/?w en de JW* zouden
doorzeilen noordwaarts de baai in om Pïroe en ï'awoewo te tnchtigen ;
verband kan ik echter niet brengen tusschen het ^«wê gM van Groot
van deze ncgorijen in brand te zien en het hiervoren vermeld gebod
van Buijskes om ze zoo mogelijk te spareu *. — De luitenant üurr
en Buijskes' adjudant Beyerinck ' waren de eersten op den muur
van het fort van Loehoe; de rebellen vluchtten het bosch iu met
achterlating van 'n 60 dooden, daaronder die door het schroot der
schepen sneuvelden. Loehoe ging mede in vlammen op. «De negorijen
werden aan beide kanten in den brand gestoken", deelt Boelen's
journaal mede. '/Om 2?, uur kwam ons volk wederom aan boord
medebrengende twee koppen der muitelingen. Wij hadden geen
man verloren, dog enige door de voetangels geblesseerd." * Kapitein
Van Driel trad als commandant van het fort op. Te Pm?« waren
de radja van Eti en eenige orangkaja's van Manipa, benevens de
inwoners van het eiland Bonoa de rebellen in den rug gevallen eu
haddeu alzoo daar tot de verraeestering bijgedragen •"'.

> Zie bl. 97.
> Zie bl. 97-98. Verg. echter bl. 99 ad noot 3.
* Niet -Byemieft, zooals staat op bl. 118, Fan Öoren-Jf. De adjudant was den

1" December met de twee gewapende sloepen van den EVeWse» medegekomen.
* Over voetangels, speciaal op Saparoea, zie ook het op bl. 83. noot 1 ,

vermelde werkje van Krieger, bl. 28-29. De Inlanders bleven uit vrees er
voor achter.

» Van Doren-JV., bl. 118 119.
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Doordien er nog geen voorraad van levensmiddelen voor de troepen
was aangekomen, bleef Groot eeuigeu tijd ter reede van Loehoe,
terwijl hij Javanen naar den wal zond om groenten voor de equipage
te zoeken. Ook meende Groot niet zoo spoedig te moeten vertrekken,
ten einde «ware het mogelijk, de inwoonders van deeze plaats weder
tot hunne werkzaamheden te brengen" ' . Den dag van den aanval
en vermeestering van Loehoe, dus 1 December, werd een ge-
vangene aan boord van de ü!«$̂ i5r*J<w£«M gebracht, //welke eenige
ongemakken aan het been had". Groot liet hem eerst door den
chirurgijn-majoor verbinden eu gaf hem den 2" drie eensluidende
proclamaties, waarin de inwoners vermaand werden tot hun bezig-
heden terug te keeren, zoomede aan de goedwilligeu vergiffenis
toegezegd , de on willigen met straf bedreigd werden. Met deze
stukken zond de Commandant den man van boord naar zijn land-
genooten, //hetwelk naderhand van een goed gevolg is geweest".
Aan den avond van dezen 2" deed Groot de sloepen van den
AVerfoe» naar Ambon terugkeeren. *

Met het krieken van den 8" December werd een detachement
inlandsche soldaten en Alfoeren door Groot het'binnenland ingezonden
om te verkennen '/en eenige hutten en vaartuigen te vernielen,
welke in de bosschen waren gehaald"; het detachement kwam tegen
1 uur terug. //Koude ook het verbranden der negorijen langs de
kust gewaar worden, waarmede de corvetteu / m en Feww* nog
bezig waren" •'.

Den 4" bracht een kruis-orembaai van Hila twee zesponders met
ammunitie aan, die terstond voor fort Overburg werden ontscheept.
Ook naderden twee kruis-orembaais met levensmiddelen «en gaf
daarvan aan den kapiten vau Driel voor vier dagen voor de be-
zetting". Aan den kapitein van de Z?/tfjöafcA droeg Groot op om den
5" te zeilen naar de negorij .2W<<H2 //om de negorijen, die daar
mogten existeeren te verbranden" "•.

Den 5" December lichtte de -BejywrówyeM het anker met be-
stemming naar Ambon //om reden de slechte situatie van de auker-
plaats het fregat altijd min of meer in gevaar was van ongemak
te bekomen, ten andere daar de vivres bij mij aan boord ook ver-
miuderd waren tot op agt dagen rantsoen, en gaf dus hetkommaudo

' Scheepsjournaal van Groot ad 2 December.
= Verg. bl 97.
' Als voren ad 8 December.
* Groot's journaal ad 4 December. iaAod kan ik niet t'Jmis brengen.
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aan den kapitein van Driel over" ' . — Den 8" was Ambon bereikt.
Den 12" December volgde er de korvet F>«?w. Van Schuier legde aan
Groot over de rapporten over de expeditie naar Ceram , //waartoe ik",
journaliseerde deze, //ZijnEd. had order gegeven" en //welke in alle
deelen voldoende waren". Ook de / m was teruggekomen, doch
kreeg dadelijk last om weder te gaan kruisen. Commandant Pool
maakte bezwaar, daar, journaliseerde schamper Groot, die zich met
hem volstrekt niet verstaan kon - , ad 9 December: //Zijn Ed. volgens
gewoonte niet konde zeilen", doch bij inspectie werd bevonden, //dat
gemelde corvet Venus voor de gedestilleerde expeditie zeer goed
konde dienen". Het schip is dus vertrokken, doch bleef veel langer
uit dan voorgeschreven was: //Op den 19 Januari 11.", rapporteerde
Buijskes in zijn brief uit Ambon van 24 februari 1818 N° 238
aan C.C.G.G. •', //is de korvet de Venus van deszelfs kruispost terug-
gekomen ; was door de sterke winden en stroomen tot beneden
Bauda vervallen geraakt, en daardoor niet op de door mij bepaalde
tijd terug kunnen zijn."

Bij een proclamatie, gedagteekend Ambou, 25 December 1817,
noodigde Buijskes de //ingezetenen van Ceram, zoo ver beoosten als
tot de negorij Tamilouw" tot onderwerping uit •*. Het stuk herinnerde
aau de '/gelukkige en geruste dagen", die hun voorvaderen beleefd
hadden //gedurende eene ouafgebrokene reeks van jaren ouder het
allezins billijk en vreedzaam bestuur van het Hollaudsch Gouver-
nement" ! Maar '/dat geluk en deze rust" waren verstoord door gehoor te
geven aan rebellen van Saparoea eu Seit. Hierdoor hadden de Cerammers
verbroken //alle banden van vriendschap...., die de Ceramsche volkeren
sedert de tijden van den Molukscheu Gouverneur en Commissaris
Arnoldus de Vlarniug steeds aan het Hollandsche gouvernement
verbonden hebben gehouden", en hadden zij zich //des doods schuldig
gemaakt, door hulp en bijstand te verleenen aan de ïnuitelingeu".
Verklaard werd echter, dat men vergiffenis wilde schenken //uit
aanmerking dat gijl. dit kwaad niet zoo zeer uit eigene beweging
gedaan hebt, maar u hebt laten verleiden door eenige booswichten
van Saparoea en van de kust van Hitoe"; doch slechts op deze
uitdrukkelijke voorwaarden, «dat de negorijen, onder Loehoe sor-
terend, en die van Pieroe, Tanoeuoe eu Kaybobo, aan het Hollaudsch

• Scheepsjournaal van Groot.
> Verg. dl. I I , bl. (598.
' Dit rapport haalde ik ook aan op bl. t>6.
• De proclamatie bij Ton Doren-il/., bl. 120-122.
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gouvernement trouw zullen blijveu en dat de booswicht Oeloepaha
benevens zijn zoon Pahalawau en alle zijne aanhangelingen zullen
uitgeleverd worden"; en voorts, dat de negorijhoofden binnen 14
dagen te Ambon hun hulde '/naar ouder gewoonte" kwamen bewijzen ,
daar anders hun negorijen zouden vernield worden.

Op Loehoe en omstreken bleek inderdaad de rust hersteld; de
bevolking keerde allengs tot haar vreedzaam leven terug. Zelfs
Oeloepaha, den //booswicht", kregen wij ten slotte in handen, gelijk
nader zal medegedeeld worden; doch de oostkust van de Piroebaai,
met de uegorijeu Piroe, Tanoeno en Kaibobo bleef //nog steeds in
oproerige stemming" ' . Tevens uit dien hoofde viel steeds te waken
tegen den invoer vau kruit enz. ten behoeve der rebellen. In de
vele opstanden der Amboueezen gedurende den Compagniestijd, waren
het de Makassaren, die menigmaal kruit aanvoerden ; ook wisteu, althans
in dien tijd, de Amboneezen zelven dat wel te maken '-. Buijskes
had door verschillende verklaringen en uit de verhooren van eenige
gevangenen vernomen , dat de oostelijke uegorijeu van Ceram gedurende
den opstand de rebellen van kruit hadden voorzien, en wel in ruiling
tegen de kruidnagelen, die zij in de gouvernementspakhuizen van
fort Duurstede hadden buit gemaakt, zijnde ongeveer 10000 pond *:
mede was hij stellig onderricht, dat die Cerammers beloofd hadden
tegen een gedeeltelijk reeds op rekening ontvangen hoeveelheid
nagelen, nog meer ammunitie op Bali en Lombok te gaan iuruilen
en daarmede bij het doorkomen van den Westmoesson te zullen
terugkomen. De Schout-bij-nacht oordeelde deze ontdekking van
zóó veel gewicht, dat hij dadelijk den Gouv.-Gen. voorstelde om
eenige van onze gewapende vaartuigen van Java op de hoogte van
Bali en Lombok te laten kruisen, ten einde de ceramsche vaar-
tuigen op te lichten; terwijl hijzelf de fregatten # î7Ae£m;»a en
JÜ/ar?» üte^«'«S«ye», zoomede de corvetteu FCTJW* en / r a op ver-
schillende punten een geruimeu tijd deed kruisen, totdat de harde

* Fan Doren-il/., bl. 122. — In hoever de overwinning op Oeloepaha hierin
wellicht verandering bracht, kan bij gemis aan data niet medegedeeld
worden.

> Eumphius, dl. I , bl. 256 over 1646: „datze het gevonden Buskruijt
voor dozen van de Maoassaeren gekogt hadden; en hot geene in den Oorlog
verconsumeert was, haddenze solfs gemaakt, zijnde Toloekabessij een
meester daer van met nog een swart van Mamala, die de species, als
salpeter en swavel (datse genoeg in 't hoge gebergte kosten krijgen) aan
de Negorij toegewoogen en kruijtmaeken geleert hadden."

» Verg, dl, I I , bl, 625, noot 3.
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westewinden de komst der inlandsche vaartuigen zouden beletten ' .
Al deze schepen kwameu onverrichtcr zake terug '-', behalve de
7F?Y/«/»2»*a, commandant kapitein t/z H. M. Dibbetz, aan wiens
scheepsjournaal ik het volgende ontleen.

Het oorlogsschip, den 21" October van Soerabaja vertrokken, had
den 11" November de reede van Ambon bereikt. Den 13" d. a. v.
moest Dibbetz naar Saparoea zeilen met rijst, patronen en 50
militairen. Twee dagen later had hij de golf bereikt, den 16" werd
voor Saparoea geankerd. Den volgenden dag was alles ontscheept
en moest het schip onverwijld terug naar Arabon •'. Daar aangekomen,
luidde de zeilorder van 29 November: //16 bannelingen aan boord
om voor Banda te brengen, als ook nog geld en wijn, benevens vele
goedereu voor den Resident Baumhauer" *. Baumhauer, in plaats
van Berkhoff, tot resident van Banda benoemd •""', kwam den 30"
November aan boord; den 1" December zeilde het schip naar
zijn bestemming; den 7" kon Dibbetz naar Ambon terug zeilen,
doch deze reis werd al kruisende tegen rebellen en zeeroovers gemaakt.
Het was op den 22" December, dat volgens Dibbetz' scheeps-
journaal, het volgende plaats greep:

Met den dag zagen van top twee vaartuigen in het Zuid; ten
half 6 uren liet ik Z.Z.W., voorts Zuid en toen op de vaartuigen
aan 't Zuid sturen. Had kracht van zeil. Ten 8 uren heesch ik
de witte Engelsche vlag. Zij lieden hadden Hollandsche vlag waaijen.
Kwart na 9 uren de vaartuigen op zij zijnde, minderde zeil en
draaide bij. Zond den i*'" Luit'. Pické om dezelve te visiteren.
Gemelde luit', terugkomende, rapporteerde zijl. van Baly kwamen,
kruid onder de lading hadden en van geene passen voor deze
reis voorzien waren. Ik deed hen op zij halen, om de vaartuigen
des te beter te kunnen visiteren. De schippers, die zeker stelde
wij Engelschen waren, omdat ik hen ook in het Kngelsch deed
praaijen, waren intusschen aan boord gekomen, bragten eenige
niets beduidende papieren mede en antwoordden op de vraag welke
hun gedaan werd, wat zij te Baly gedaan hadden: »Wel kruid
gekocht en meer andere dingen." Ik liet nu de Engelsche vlag

* Uifc Buijskea' Buitonzorgsoh verslag. — De i?e(/jrers6erje» had d.d. 17
December order gekregen om gedurende 11 dagen te kruisen tussehon Cernm
011 Noe.sa Laoot op inlaudsehe vaartuigen, die van Timor moesten komen tot
het brengen van kruit aan de rebellen.

' De .Rei/̂ ers&cnjen was den 4" Januari 1818 teruggekomen.
» Verg. bl. 107,

,* In Dibbetz' scheepsjournaal.
" Over You Baumhauer, zie dl. I , bl. 361-363.
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neerhalen, en de Hollandsche hijschen, waarop zij geweldig schrikten
en vroegen of wij Hollanders waren? De vaartuigen op zij zijnde,
chargeerde ik onder anderen ook den adelborst der i* klasse Van
der Meulen om dit vaartuig te visiteren, en deze werd op 't onver-
wachtst door een houw over het hoofd geblesseerd. Gebruikte
dubbelde omzigtigheid, en liet het volk van de eene prauw mede
op de andere overgaan. Nam de vrouwen en kinderen over, en
liet daarna dat vaartuig in den grond schieten. Borg het kruid»
draaibassen, geweeren, kleedjes, zout en rijst, zooveel wij konden.
Lieten het vaartuig dat nog aan boord was achteraan bezorgen,
om zeil te kunnen maken, en te zien of wij morgen nog wat uit
konden krijgen; doch het zonk des nachts.

Vijf dagen later, dus den 27" December, in den avond had nog
de volgende outmoeting in de streek der Schildpadeilanden plaats
met een vaartuig, dat clandestien de eilanders van kruit wilde voorzien :

Ten 5 uren kregen een vaartuig in 't gezigt in 't Z.O.t.Z. Stuurde
dadelijk op hetzelve aan, en maakte met kracht van zeil jagt op
hetzelve. Toen wij het vaartuig in 't gezigt kregen, lag het om de
N.O. Hij ging dadelijk om de Z.O. liggen en stuurde voorts ooste-
lijker om ons te ontvlugten. Ik liep het vaartuig sterk op, doch
de donker viel nog spoediger; ten q uren raakte het vaartuig, dat
ik reeds mooi genaderd was, in 't Z.O.t.O. uit het gezigt. Ik be-
rekende, volgens de vaart, die ik liep, het om half 8 op zij te
moeten hebben; dit zoo niet zijnde, begreep ik hij eene andere
koers was gaan sturen. Ik stuurde al oostelijker om te zorgen hij
mij om de Zuid niet passeren kon; J voor 8 uren borg ik de
leizeils, stagzeils, bovenb'/z en b"7z, en ging ten 8 uren voor de
wind om. Bleef met de enkelde '"/* met trif er in om de N.N.O.
leggen, vertrouwende hem met deze koers wel weer in 't gezigt
te zullen krijgen, hetgene ook ten io ure gebeurde. Maakt kracht
van zeil, en had hem ten half 11 uren onder het schot. Liet ver-
scheidene schoten op hem doen om hem te dwingen van bij te
draaijen, doch in stede van dit zocht hij het nog altijd met kracht
van zeil te onlloopen, en stuurde al oostelijker. Ik praaide hem
eindelijk: hij kwam van Balie, moest naar Cerain, waar hij t'huis
behoorde, en had geene passen van gouvernementswege aan boord.
Hij wilde niet niet de prauw aan boord komen, ten einde hem
nader te visiteren, en er kwam eene zware bui opzetten, waardoor
hij het mogelijk weer zou kunnen ontkomen. Liet hem in den
grond booren, ten half 12 uren. Terzelfden tijd kregen eene zware bui.

Den 80" December was de flP*W«J»K«a te Ambon terug; den
volgenden dag kwam er een commissie aan boord, om de van de
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prauw medegebrachte personeu te ondervragen : //Gaven aan dezelve
af', journaliseerde Dibbetz over de commissie, «16 vrouwen en 6
kinderen. Gaven aan de equipage per man 1 kleedje."

Had de divisie-Groot Loehoe eu omgeving getuchtigd en waren
door de twee andere divisiëu binnen den tijd vau drie dagen al de
negorijeu langs de kust tot Tamilauw, benevens al de vaartuigen,
die zich op het strand bevonden, vernield, verder dan deze laatste
negorij durfde Buijskes niet doen gaan, daar men reeds dagelijks
slecht weder uit het zuicleu had. Een expeditie ter vernieling der
overige negorijeu op de bovenkust werd uit dien hoofde uitgesteld
tot April; kapitein-luitenaut Van Schuier voerde haar toen aan op
bevel van generaal De Koek, die, met Buijskes' vertrek, als gou-
verneur optrad.
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HOOFDSTUK XII.

Do tenigi'ois ran den Evertsen met gevangenen on gewonden
naar Ambon en Soerabaja: 18 November

1817—5 Maart 1818.

Aankomst te Auabon: 21 November. — Terechtstelling van rebellen,
w. o. Thomas Matulesi: 16 December. — Executie van Oeloepaha: 20
Februari '818. — Herinnering aan execution in den Compngniestijd. —
Overlijden van majoor Meijer: 16 Januari 1818. — Het lot van Christina
Martha Triage — Aankomst van den Eiw/scn te Soerabaja met geredden
Van den Borg: 5 Maart ISIS.

In den avond van den 18" November 1817 had de 7i'i>er&<?7j de
reede van Saparoea verlaten met bestemming naar Ambon; tegelijker-
tijd lichtte met gelijke bestemming het, oorlogsschip /F?'We^;'«a, dat
den 16" t. v. gekomen was, het anker, zoomede de .Dw/wfc/i ' . De
7iPïMe£»u«a kreeg in de baai bijna een ongeluk, zoodat het fregat
er eerst den volgenden dag uit kwam. Intusschen bereikte men
tegelijkertijd, den 21" November, Ambou.

De .ÊVfirfoCT/. had aan boord, behalve 33 gewonden, waarouder
majoor Meijer, tal van gevaugeu genomen rebellen ; 22 ervan behoorden
tot de voornaamsten. Ook reisden mede wde twee flaukeurs", die
tijdens de expeditie-Beetjes door de rebellen waren gevangen ge-
nomen '-. De omstandigheden hunner bevrijding zijn ons echter niet
vermeld geworden. — De gewonden werden getransporteerd naar het
hospitaal, de gevangenen opgeborgen in het fort te Ambon •'.
Majoor Meijer had steeds veel geleden; een kogel was achter
tusschen de schouderbladen met een gedeelte vau zijn das uitgesneden
moeten worden; bijna stikkende, zag zich de opperchirurgijn
Ooijkaas + verplicht een snijding in de borst te doen, om wat
lucht in de longen te kunnen brengen; zij gaf inderdaad den
gewonde veel verlichting. Hij verdroeg deze smartelijke operation
met voorbeeldelooze kalmte. Aldus kwam de geheel verzwakte en
bijna hopeloos lijdende ter reede van Ambon; in een tent-orembaai,

' Fer .HweK, dl. I, bl. 261 meldt wel het vertrek van do
maar zonder datum; ik trof dien echter aan in het journaal van de

2 Fer HiteK, dl. I , bi. L'62. — Verg. hiervóór bl. 79.
' De hier voorkomende mededeelingen bij Fer JïweK, dl. I , bl. 262 en

266. — Bij Fan Doren-AT., bl. 102, leest men de dwaasheid, dat majoor
Meijer werd overgebracht „in een open schep-orembaay naar Amboina"!

* Eu niet HOOYKAAS, gelijk staat op bl. 101, Fan Doren-J)/. Verg. hiervóór bl. 86.
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waarop een palaukijn was geplaatst, werd hij zorgvol ontscheept om
naar Batoe Gadjah vervoerd te worden '/en aldaar zoodanig geplaatst,
dat hij van zijne legerstede het verrukkende gezigt der groene
heuvels, boomen en bloemen had".

Den 16" December werden de voornaamste rebellen te recht
gesteld; de geheele ternataausche en tidoreesche oorlogsvloot, sterk
45 kora-kora's, was toen ook ter reede en kon dientengevolge
van onze strafoefeningen getuige zijn. De executieplaats was vóór
het Raadhuis, op het plein, buiten fort Nieuw-Victorja, op het
zoogenaamde groene zoodje. In den avond van den 15" bezocht
Ver Huell de gevangenen ' . Hij vond Thomas Matulesi omringd
door schoolmeesters, die door het onophoudelijk zingen van psalmen
hem tot den dood voorbereidden. Hij stond onder de lamp, die in
hel midden van de gevangenis aan den zolder hing. Zijn gelaats-
trekkeu waren kalm; geheel met de godsdienstoefeningen bezig,
bleek hij sterk overspannen. Niets kou hem aftrekken; voor alles,
wat hem omringde, scheen hij onverschillig. De andere rebellen
toonden een in zichzelven gekeerd stilzwijgen.

Den morgen van den 16" outscheepten al de division der schepen;
het commando was opgedragen aan den luiteuant t/z 1" klasse
STEENBOOM, eerste officier aan boord van den AWfoew. Op het plein
schaarden onze troepen zich e» Jato7fe; de alfoersche hulptroepen
voegden zich daarbij, uitgedost met lange vederen in de haren, als
ten oorlog gaande.

Om 7 uur naderden de hoofdrebellen Thomas Matulesi, Authony
Rhébok, Philip Latoemahina, Said Printa, respectievelijk hoofd van
den opstand, kapitein, luitenant en radja van Siri Sori. Ze waren
voor den galg bestemd; het lijk van Matulesi zou bovendien //ten
eeuwigen dage in eeue ijzeren kooi" moeten hangen, «opdat het,
al ware hetzelve tot stof vergaan, nog ten afschrik zoude dienen
voor zijne gruweldaden". Dat alles stond in het vonnis van Ambons
llaad van Justitie en werd alzoo voorgelezen. Matulesi hoorende,
wat men nog met zijn lijk zou uithalen, lichtte even het hoofd op
en zag toen weder strak vóór zich neer.

Latoemahina was het eerst aan de beurt; de beul had geen
rekening gehouden inet 's mans zwaarlijvigheid: het touw brak, de
mau smakte neer en moest bijna levenloos andermaal den ladder
opgesleept worden.

Rhébok en Said Printa volgden. Toen naderde Matulesi. On-

* De hier voorkomende inededeelingen bij Fier üuett, dl. I, bl. 268-270.
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beschroomd stapte hij den ladder op; toen hem de strop werd
omgedaan, groette hij de rechters zeer nederig en zeide met be-
daarde stem: <%»#«< (!»#«<?, 7'o«7ya«, 7'oeroa»/ '/Het lijk van Matulesi
werd in een ijzeren kooi aan de oostkust der baai tentoongesteld" ' .

Drie weken later hadden van ccramsche rebellen execution plaats,
die evenzeer, naar Rumphius' manier van zeggen, «zeer ordentlijk
en zonder tumult" toegingen-; den 10" Februari 1818 werden 4
der hoofdmuiters gehangen, en den 20" d. a. v. de moedige Oeloe-
paha, //welke strafoefening zonder de minste, belemmering atiiep,
doch eenen zigtbaren indruk -van vrees bij de eilanders naliet" -\
Onder welke omstandigheden de gevangenneming van Oeloepaha
plaats vond, bleef mij onbekend. Als Buijskes bij brief, gedagteekend
Amboina 24 februari 1818 N° 288 *, ten vervolge van een schrijven
d.d. 12 Januari t. v., aan C. C. G. G. van onderscheidene verrich-
tingen rapport doet, opent hij dat stuk met de mededeeling: «dat
de expeditie tegen het hoofd der muitelingen van Hitoe Cte/ô  /-"a^a,
de welke zich met nog een aanzienlijken aanhang op Ceram ont-
hield, volmaakt wel uitgevallen is: zijnde die booswigt levendig
iu onze handen gevallen en heeft bereids zijne misdaad met de
strop geboet. Alle de door hem verleide ingezetenen zijn in onder-
werping gekomen, en na door mij vergiffenis erlangd te hebben,
naar hunne respectieve uegorijen terug gekeerd; deze mcnschen zeer
veel kommer en ongemak uitgestaan hebbende, zullen niet ligt
weer tot een opstand te bewegen zijn, en vleije mij dat de rust
als nu voor goed hersteld zal zijn". Mede blijkt uit het rapport,
dat voor de expeditie tegen Oeloepaha gebruik is gemaakt van de
ternataansche kora-kora's, die de Schout-bij-nacht vervolgens aan
onzen vriend den sultan van Ternate terugzond \

In de wijze van opstandelingen te straffen was alzoo de. Beschaving
wel wat vooruitgegaan sinds in 1652 de volgende execution van
gevangen genomen rebellen plaats vonden : «Van deese wierden de
vier hoofdorangkaijeu van Waijpoetij door wiens lnst en ordre
voorsz. moord geschied was, op den 26 Aug. op Hila geledcbraakt,
zijnde de 3. eerste alvoorens haare tneijuedige tonge uijtgesneeden
en den laatsten zijn hand afgekapt, drie mindere orangkaijen wierden

., bl. 287.
s, dl. I I , bl. -19, betrekkelijk het jaar 1658.

» Fan Zfarenil/., bl. 124.
« Verg. bl. 102, noot 3.
" „De twaalf Ternataansche korra-korra's, dio ik voor de expeditie tegen

Oelopnha gebruikt had, heb ik eindelijk weder teruggezonden."
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geworgt en op 't rad gelegt, item 15. stux wierden gevleugeld
van 't jaght de Leewerik iu 't water gesmeeten die voorts van de
zoldaateu en matroozeu, met kleene vaartuijgen daar op passende,
doodgeslagen wierden, twee slaven wierden gegeeseld en voor al
haar leven in de ketting geklonken, nog een minder orangkaij
raakte met eeii geesseling en vijf jaaren in de ketting te gaan vrij.
Behalveu dese was er uog een moorse Paap vau de negorij Lebalehoe
van de verraderij beticht en op Hila vast zittende die poogden te
oiitkoomen, springende van boven de reduijt neder in meininge
zijnde over de benedenste huijseu heen te springen, dog brak in
't vallen een been het welk den admiraal ziende liet hem uog eens
half dood boven brengen en nog een zoo kloeken sprong doen
waar aan hij dood viel" ' . Resteereude rebellen werden wat genadiger
behandeld om "geen eeuwig afgrijsen voor d'ouse te verwecken" - !

Juist een maand na de terechtstelling vau Thomas Matulesi gaf
majoor Meijer den geest, den 16° Januari 1818 op 28-jarigeu
leeftijd. Bij een besluit, gedagteekeud Amboiua, 20 Januari 1818,
beptialde schout-bij-uacht Buijskes, dat de bij de negorij Ow doodelijk
gewoude zou wordeu begraven iu den gouvernemeutstuiu Batoe Gadjah
en dat op het graf een gedenkteekeu teu koste van deu lande zou
verrijzen, met eeu bij het besluit aangegeven opschrift -\ De .È'iwfoe»
was destijds van Amboina reeds uaar Java vertrokken: alzoo kon
Ver Huell niet aan de plechtigheid van de ter aarde bestelling deel-
nemen. De ^ e ^ ^ r ^ i ^ ^ lag mede gereed tot zeilen den 16", «doch
kreeg", jourualiseerde dien dag coinmaudaut Groot, '/dieu avond eeu
brief van den Schout bij Nacht om te blijveu leggen tot den volgeuden
avond, dewijl de Majoor der Infanterie J. Meijer, dewelk op Sorra Sorri
op Saparoua zwaar gewoud was geworden, op dien avond aan zijne
woudeu was overleden, eu dat des Schout bij Nachts begeerte was, dat
de laatste honneurs van de Maria zouden gedaan worden, uit hoofde
dit Fregat zooveel deel in de overwinningen der rebellen had genomen".

' Dit beestaoktig verhaal bij .Kum;p/mts, dl. I I , bl. 36-37. — Op bl. 48-49 even-
zeer afkappen van rechter handen der radja's van Iha en Nollot; ook radbraken.

2 .Rump/itus, dl. II , bl. 43-44.
' Het besluit bij Fan Doren-ili., bl. 122-123, waar Meijer's voornamen zijn

A. J.; verg. hiervóór bl. 24, noot 2. Ik denk dat A. J. de juiste voorletters
zijn, dus niet C. F. — Met de wanhopende slordigheid overigens, eigen aan
al de gepubliceerde uiteenzettingen van dezen opstand, staat bij FflnDoren-J/.
niet alleen op bl. 123, dat het besluit is genomen in 1817, maar op bl. 124,
dat Meijer overleed den 20" Januari. Verder leest meu er, dat, volgens liet
besluit, op hot monument moest staan, dat Meijer gewond werd d.d. 12 November;
ik weet echter niet beter, dan dat het plaats had op den 11": verg. bl. 71-74.
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De •S'wr&iJM had op zijn reis naar Java weer rebellen aan boord
en wel 39 , bestemd om er als ballingen iu de koffietuinen te werken.
Enkelen er onder waren mede door den Raad van Justitie te Ambon
ter dood veroordeeld, doch door Buijskes gegratieerd ' . Onder de
belangrijke rebellen, die Ver Huell medekreeg, noemt hij - : Hehanoesa,
radja van Titowai; Patty waal, radja van Tiow; J. Sajepatti, den
ouden opperschoolmeester van Saparoea * ; Patty Coela, orang kaja
van Wakkal. Eindelijk bevond zich nog een persoon aan boord, die
Ver Huell er tot zij» verwondering aantrof. Christina Martha Triago
was, naar wij lazen +, door Ver Huell op Noesa Laoet achter ge-
laten en bij een schoolmeester aldaar uitbesteed. Ze ontvluchtte
echter en dwaalde eenzaam in de bosschen rond, zich voedende met
wilde vruchten. Voor haar landslieden werd zij een tooveuares, een
booze geest, waarom men verzocht van haar ontslagen te worden.
Buijskes gaf hieraan gevolg; zoo trof Ver Huell haar aan onder de
voor Java bestemde, aan hem toevertrouwde ballingen. De sympa-
thieke, commandant riep het meisje alleen bij zich in de kajuit; zij
zag hem met doordringende blikken aan. //Ik deed mijn best", ver-
haalt hij verder, "om haar met overtuigende redenen moed in te
boezemen, haar verzekerende van eene zorgvuldige behandeling aan
boord, dat haar niets ontbreken zou, dat ik een verblijf voor
haar alleen bestemd had, . . ." Geen troost mocht echter baten;
zij blies nog op reis den laatsten adem uit. «Alles wat ik van
haar vernomen en gezien had", schreef nader Ver Huell, «droeg
den stempel van eene edele ziel, van heldenmoed, ouderliefde
en standvastigen rouw over het verlies van haren vader. Had zij,
(dacht ik) onder beschaafde volken het levenslicht mogen aan-
schouwen, en ware hare sterke ziel door zachtere zedewetten ge-
temperd geworden, hoe voortreffelijk hadden zich dan hare deugden
niet ontwikkeld. Onder een woest volk geboren, nog weinig bestraald
door het licht van de Godsdienst, had zij gretig alle die verwilderde

' In Buijskes' rapport aan O. C. G-. G., gedagteekend Amboina, 24 Februari
1818 N° 238, leest men : „Nog zeven van de voornaamste Hoofden, aanvoerders
en eerste aanleggers van den opstand op Saparoea, waren door den Baad
van Justitie ter dood veroordeeld, welk vonnis ik aan vier derzelven heb
laten uitvoeren (verg. bl. 108), dan aan drie remissie van den doodstraf
verleend en na Java gerelegueord; onder deze laatste bevind zich de opper-
schoolmeester van Saparoua. Ik vleije mij dat dit vorrigtte de goedkeuring
van Uwe Excellentie», zal weg dragen."

5 Ter ifueW, dl. I, bl. 270, waaraan ik verdere bijzonderheden ontleende.
* Over dezen schoolmeester, verg. bl. 82.
« Op bl. 92.
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zeden aangenomen, waarop deze volken eenen hoogen prijs stelleu,
en die eene zekere heldhaftigheid vertoonen , waardoor zoodanig een
hartstogtelijk wezen, als zij geweest was, moest getroffen worden.
Zeker verwierf zij de toejuichingen van al hare landgenooten, toen
de vlam des oproers op haar eiland oversloeg, eu zij haren ouden
vader en koning als wapeudraagster in den strijd volgde. Nu kende
zij geen ander genot dan dezen lof te doen stijgen; en de natuurlijke
zachtheid der vrouwelijke kunne ontaardde in eenen bloeddorstigeu
strijdlust. Hare afgezonderde levenswijze had hare gezondheid onder-
mijnd. Zij weigerde standvastig alle geneesmiddelen, eu met weerziu
nam zij eene zeer geringe hoeveelheid voedsel, zoodat het arme
meisje geheel uitteerde, eu als een geraamte werd, waarop eene
diepe, sombere, neêrslagtigheid volgde, die haar weldra wegsleepte.
Ik liet haar stoffelijk overblijfsel stil in zee zakken."

Aan boord gedroegen de bannelingen zich steeds behoorlijk. Toen
den 5" Maart de A W t e Soerabaja bereikte, gaf Ver Huell ze den
Resident over; zij hadden, teekende Ver H uell aan ' , vin de manoeuvres
met het schip steeds zeer gewillig de behulpzame hand geboden".

Nog een passagier, die een oogenblik de aandacht vraagt, had
de reis medegemaakt, namelijk het zoontje van wijlen Van den
Berg, reeds te Saparoea aan boord van den V?yertó<?« gebracht ^.
Nu, te Soerabaja aangekomen, werd het kind bij zijn familie
aldaar bezorgd. '/Wij namen", schrijft nog Ver Huell *, "een aan-
doenlijk afscheid van het lieve kind, dat door zijne aanminnigheid
onzer aller harten veroverd had. Ouderloos en verlaten, op eene wonder-
dadige wijze door de beschikking der Voorzienigheid gered en onder de
Indianen gevonden, wekte het teeder wichtje ons medelijden op, en
had gedurende de geheele reize, in de hutten der Officieren rond ge-
darteld, beschouwende ieder onzer als vriend. Ook bij mij in de kajuit
vond het vermaak en werd overal geliefkoosd en met zorg behandeld."

Te Soerabaja zijnde, gewerd Ver Huell een brief van Engelhard uit
het Buiteuzorgsche. Het antwoord laat ik hier volgen +. Men zal van
den Schrijver der '/Herinneringen" niet zooveel taalfouten verwachten
als daarin voorkomen; het malle "beminde" voor Engelhard's vrouw
— zij waren goed 30 jaar getrouwd! — treft men hierin evenzeer
aau als het "dierbare Gemalinue" in Engelhard's brief aan Van der

> Fer HiieZJ, dl. I I , bl. 56.
» Zie bl. 81 en 82.
» Fcr fTiieK, dl. I I , bl. 56-57.
* In de Engelhard-verzameling ligt. het oorspronkelijk schrijven; verg.

hiervóór, dl. I , bl. 344.
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Capellen, waarover ik mij indertijd vroolijk maakte ' ; verder zal
men uit dieu brief kunnen opmaken, dat Eugelhard's naam niet
geleden schijnt te hebben, noch bij den Briefschrijver, noch bij
den JSW-Mo/or van den 7iVer/*e«; eiudelijk zal de vrijmetselaar een
sympathiek saluut wel brengen aan dezen vol ijver zich bezield
toonenden //leerling".

Aan boord Z. M. Schip Ad. Evertsen den 10 April 1818.

Wel Edel Gestrenge Heer

Het was mijn Pligd geweest, UWEdelGestr. de Eerste letteren
te moeten toe zenden, het is dus een gelukkig ogenblik voor mij
geweest UWEGestr. zeer geëerde en vriendelijke te mogen ont-
vangen, dewelke mij zoo zeer overtuigen UWEGestr. deeze mijne
inattentie wel geliefd te vergeeven, en tevens UWEGestr. welstand
te moogen verneemen, benevens die van mevrouw UwEGeslr. zeer
gerespecteerde beminde hoopende Haer Edeles ongesteldheid door
de zuivere buitenlugd geheel zal verdweenen zijn, ik hoope het
geluk te mogen hebben eenige dagen te Batavia door te kunnen
brengen, en zal mij zeer vereerd achten UWEGestr. te Pondok
Gede te ontmoeten.

Men is druk bezig Z'. M*. schip en het Fregat de reparatie voor
de t'huis reize te doen ondergaan, beide schepen zijn zeer in de
hand gevallen.

Z. Excell. den S. B. N. Buyskes heefd zeer geruststellende
tijdingen uit de Molukkes mede gebragd, alle de opperhoofden
zijn thans gestrafd, en de in de boschen geweken Cerammers,
welke hunne negorijen hebben verlooren zijn alle uitgehongerd
terug moeten koomen, een bewijs deeze straf hun lieden kan
beteugelen.

Met de eerste geschikte gelegenheid na Batavia hoope de Eer
te hebben twee geamballeerde koffertjes op Amboina ontvangen
na UWEdelGestr. te verzenden.

Zedert twee dagen hebbe de Eer gehad in deeze Loge als
leerling gerecepieerd te worden van de waardige Broederschap
der vrije metzelaaren, dit is eene interressante Époque in mijn
Leven geweest: en ik zal tragten (indien het mogelijk is) meeren
meer van de geheimnissen kennis te krijgen, al wat ik er tot nog

1 Zie £n</eZ/mrd, bl. 1010. — Verg. dl. I I , bl. 628. — Ik maak van deze
gelegenheid gebruik er de aandacht op te vestigen, dat in de VtufeWantfac/te
Le<<eroe/em'»i7en van 1817, dl. I , bl. 550 een uitgewerkte critiek voorkomt
van Engelhard's werk over Daeudels, die in alle opzichten stemt met het
door mij uitgesproken oordeel.

8
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toe van weet steunt op zeer deugzame gronden, hij die volgens
afc stellingen een metzelaar is, is een braaf en waardig lid van
de Maatschappij.

Na mijn Respect aan Mevrouw UWelEdGestr. waardige egtge-
noote gepresenteerd te hebben, en mij in haar Edeles geëerd
aandenken en achtenswaardige vriendschap gerecommandeerd te
hebben, hebbe de Eer met verniewde gevoelens van onveranderlijke
vriendschap en zuivere hoogachting te zijn

Wel Edel Gestrenge Heer
UwEdelGestrenge's Zeer gehoorzame

dienaar en vriend

Maurits Ver Huell.

P.S. Het Etat Major van Z. M. schip Evertzen presenteerd zijn
respect aan UWelEd.Gestrenge en Mevrouw.
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HOOFDSTUK XIII.

Ternataansche eu tidoreesche zaken tot Februari 1818.

Sultan Moedah van Tidore tijdens Bviijskes' verblijf te Ternate ver-
maand: 2—9 September 1817. — Engelhard's contracten met Ternate en
Tidore: 16—17 September. — Buijskes' instruction aan den .Keertee» on
de iJcyjersfter^e» tot het oplichten van sultan Moedah. — Dankbetuiging
aan do vorsten van Ternate en Tidore voor de hulp, verleend bij den
opstand van Matulesi. — Do sultan van Tidore wijst af bijstand in
arrestatie van sultan Moedah. — Bezoek der Sultans aan de oorlogs-
schepen: 12 en 14 Februari 1818. — De Fenus bestemd tot onderwerping
van sultan Moedah. •— De Terms vóór Bitjoli: 20 Februari. — Arres-
tatie der rebellen.

Hiervoren werden medegedeeld de moeilijkheden, die reeds onder
het Eugelsche bestuur in het rijk van Tidore bestonden, ten gevolge
van een tegen sultan Mosoel optredenden krooupretendeut: den z. g.
sultan Moedah Abdin of Djainaloediu ' . De onrust was blijven
bestaan eu werd te bedenkelijker toen de opstand van Saparoea
uitbrak, waariu Ceram deelde, terwijl sultan Moedah Abdin
met de Cerainmers scheen te heulen. Een eu ander maakten het
noodig om op dezen pretendent andermaal de hand te leggen —
hij was immers reeds onder het Engelsche bestuur gerelegeerd ge-
weest — en alzoo met kracht van wapenen zoo noodig tegen hem
op te treden. Van het verloop dezer gebeurtenissen volge hier een
breede uiteenzetting.

Den 22" Augustus 1817 was Engelhard naar Ternate per £waJww
vertrokken, speciaal om met de sultans van Teruate en Tidore
contracten te sluiten, die de verhoudingen tot ons gouvernement
zouden regelen. Terwijl hij zich hier bevond, kwam er in den
avond van den 2" September schout-bij-nacht Buijskes met den
.Frafen'^ aan *. De Schout-bij-nacht werd tijdens zijn verblijf aldaar op
de hoogte gesteld van de geschillen over de tidoreesche troousopvolgiug
eu van de aanspraken op het gezag over de halmaheirasche landen, dat
prins Moedah van de Engelschen erlangde en van waar hij steeds

Zie dl. I , bl. 500-501.
Verg. bl. 11. Daar stelde ik de aankomst op don 1".
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een vijandelijke houdiug tegen Tidore aannam. Buijskes had echter
destijds wel wat anders te doen dan zich in deze quaestiëu te ver-
diepen. Hij ontbood daarom den Kroonprelendent bij zich en ver-
maande hem vriendschappelijk, dat hij zich rustig zou houden, wilde
hij als opvolger van den tidoreeschen troon door onze regeering
erkend blijven. Daartoe diende hij te Ternate Ie wonen tot de
quaestiën beslist zouden zijn. Moedah bracht hiertegen eenige be-
deukingen in, o. a. dat het verblijf aldaar zoo duur was, waarop
Buijskes hem ten deze bevredigde door f 100 'smaauds, 500 'S? rijst
en vrije woniug toe te staan. De prins beloofde daarop rustig te
Ternate te blijven tot er uitspraak te Batavia zou zijn gedaan. Ook
de sultan van Tidore zeide toe voor de eensgezindheid het zijne te
verrichten.

Van meer belang destijds was, dat de Schout-bij-uacht zich terstond
verzekerde van de hulp der beide sultans in de bestrijding van
Matulesi's opstand, waartoe ieder twintig kora-kora's beloofde. Den
9" September vertrok Buijskes naar Ambon, achterlatende commis-
saris Engelhard, die eerst den 23" d. a. v. Ternate zou verlaten
en den o" October Ambon bereikte.

Eugelhard had speciaal te zorgen voor het sluiten der contracten
met de sultans, waartoe hij door Buijskes was gemachtigd. Den
16° September werd met Ternate en den volgenden dag met Tidore
een contract aaugegaau. Bij dit sluiten van verdragen //als tusschen
den eenen ouafhankelijken Souverein en den anderen" ' , werd ge-
volgd de Eugelsche vorm, die afweek van het gebruik onzer O. I. C,
volgens welk met deze sultans geen eigenlijk gezegde tractaten
werden gesloten, //maar de hooge regering bevestigde die Vorsten
bij akte van investiture in hun gezag". Een paar jaar later werd
op dien ouden vorm teruggekomen. Tijdens de komst van landvoogd
Van der Capellen te Teruate en Tidore werd namelijk d.d. 17 Mei
1824 een audere overeeukomst met de beide vorsten tegelijk aan-
gegaan, '/nagenoeg in den vorm eener instructie opgesteld" *.

Art. 3 van het door Eugelhard met Tidore gesloten contract bleef

' De aanhalingen over deze contracten en de bepalingen ervan bij OZititer,
dl. I , b). 300-306.

- Met Tidore werd, na de optreding van sultan A/<i»^, opvolger in 1S57
van den in dl. I op bl. -199, noot 1 vermolden Mansoer, een nieuwe over-
eenkomst gesloten d.d. 25 September 1860, waarbij het zelfbestuur bleef
toegekend, maar in vele opzichten meer beperkt dan vroeger, zoodat hij
geen belangrijke verrichting meer kon uitvoeren, zonder toestemming onzer
Begeering: F'aji der CVaö, bl. 316.
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Abdin als sultan Moedah erkennen en dus als opvolger bij overlijden
van sultan Mosoel, altijd wanneer Moedah den gevorderden leeftijd
mocht hebben bereikt, en zoo niet, dan zou een ander opvolger benoemd
worden, maar zonder te kort te doen aan Moedah's rechten om eerlang
den troon te beklimmen. Wat echter betreft de hiervoren vermelde
landen Maöa, 7F«rfa en Pal<z»i op Halmaheira ' , aangezien ze
buiten voorkennis van den sultan van Tidore onder het Eugelsche
bestuur aan sultan Moedah waren afgestaan, werd bij het aangehaald
art. 3 daarover alsnog de beslissing van den Schout-bij-nacht
ingeroepen: een niet zeer gelukkige bepaling, zou men zeggen, in
een tractaat. Toen sultan Moedah vernam, dat er een tractaat met
deu sultan van Tidore was gesloten, deed hij Engelhard //door een
van zijue prinsen" verzoeken om ook een contract te mogen sluiten
«zo nopens zijue successie in 't Rijk van Tidore bij vacature, als
nopens de aan hem afgestane landen Mahba, Weda en Pattanie" -.
Engelhard gaf den afgezondene te kennen, dat in art. 3 van het
tidorsche tractaat //behoorlijk mentie gemaakt was, zo wel van
zijn troonsopvolging iu het Tidoresche rijk, als van de opgemelde
landen Mahba, Weda eu Pattanie", zoodat geen overeenkomst verder
noodzakelijk was. //En om Zijne Hoogheid daaromtrent gerust
te stellen, als om deuzelven alle vertrouwen voor het Nederlandsche
Gouvernement in te boezemen", zond Engelhard den gewcstelijken
secretaris Otto naar Moedah met het tractaat, om hem bewust
artikel 3 te doen lezen; de Secretaris kwam met de mededeeling
terug, //dat deze Prins hieraan zeer gevoelig was geweest, en mij
over deze attentie liet bedanken, onder verzekering van daarin
volkomen te berusten".

De mogelijkheid was alzoo niet uitgesloten, dat des sultans
oudste zoon Achmad bij overlijden zijns vaders zou voorbij gegaan
worden ter wille vau sultan Moedah, hetgeen den sultan van
Tidore instantelijk aan Engelhard deed verzoeken, dat alsdan zijn
zoon door onze Regeering in bescherming zou worden genomen,
speciaal ook verlof zou krijgen op Ternate te wonen. Engelhard had
geantwoord, dat hij het verzoek zou overbrengen eu geenszins aan
de inwilliging twijfelde, //indien hij, prins Achmad, door zijn gedrag

i Zie d). I , bl. 501.
' De aanhaling en volgende bijzonderheden uit oen ongedagteekend rapport

aan Buijskes van Engelhard, toen deze den 5" October te Ambon was
teruggekomen: verg. dl. I , bl. 344, laatste alinea. — Over gemis aan dag-
teekening, verg. dl. I , bl. 554.
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zich de bescherming van het Gouvernement waardig zoude maken".
Ook de sultan van Temate had iets op het hart. Hij verzocht

namelijk, dat van wege de Regeering hem mocht worden gezonden
//een cachet, volgens usantie gegraveerd met den naam van Zijne
Hoogheid, om onder de Rijksomamenten bewaard te worden";
verder wenschte h i j , maar voor eigen rekening, «eene geheele
kleeding van imam of hoogepriester", overeenkomstig een nadere
aanwijzing. Engelhard verzekerde den Sultan, dat van het cachet
werk zoude gemaakt worden, //wijl zulks met de gebruiken van het
voormalige Hollaudsche Gouvernement is overeenkomende"; en wat
het kleedingstuk betrof, hij er niet aan twijfelde, men hem zou
trachten te believen //wanneer een kleeding van Imam of Hooge-
priester voor Zijne Hoogheid geschikt op Batavia te bekomen
zoude zijn".

Naar wij weten voldeden de sultans van Temate en Tidore aan
hun beloften tot het zeuden eener sclieepsmacht naar Ambon ; Temate
in de eerste plaats, daarna Tidore. Misschien wel werd sultan Moedah
door deze ontblooting van macht tot verzet alweder aangemoedigd;
zeker is het, dat hij zijn pogingen tot verdrijving van sultan
Mosoel hervatte en met de ceramsclic rebellen heulde. Uit dien
hoofde bleek het Buijskes noodig hem te doen arresteeren en als
staatsgevangene naar Java te voeren. Een goede gelegenheid bood
zich daartoe aan, doordien de V?y«r&<??j en de üïey^rsim/m toch
naar Java met rebellen teruggingen en alzoo in het voorbijgaan
sultan Moedah konden oplichten; dit aandoen van Temate behoefde
ook niet alleen d&órvoor te geschieden, aangezien de Schout-bij-nacht
aan de sultans officieel wilde ter kennis gebracht hebben, dat de
opstand van Matulesi bedwongen was.

De ÜWiteeM heeft het eerst Ambon verlaten; daarna, den 17"
Januari 1818, volgde de 72ey#«r.ïJ<T/7<?M; aan den commandant Groot
was speciaal opgedragen, gelijk het scheepsjournaal van de iüey^er*-
J«77I?M memoreerde: //het arresteren van den jongeu sultan, opvolger
van den regeerenden sultan van Tidor, welke jonge sultan onder
civiele bewaring was van den fungerendeu resident en teffeus order
om in arrest te nemen een prnauw met de manschappen, welke van Ceram
waren gekomen en die gezamentlijk naar Soerabaja over te brengen".

Ver Huell, commandant van den eerder aangekomen ü'/vr&ett,
moest den Sultan de tijding van het dempen des opstands brengen,
waarbij wel de noodige dankbetuigingen gevoegd zullen zijn. Den
middernacht van 29 op 30 Januari 1818 verscheen het fregat ter
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reede van Teruate. Des ochtends kwamen de resident Huift van
Hoorn, de commandant Muilmau en de notabelen den heer Ver
Huell coinplimenteereu; allen toonden zich verwonderd //over het,
zoo geheel onverwachts, op de reede verschijnen van een groot schip".
Met veel plechtigheid deed de commandant van den _ÈW&«w
persoonlijk mededeeling aan deu sultan van Ternate over het einde
van den opstand ; aan dien van Tidore werd er schriftelijk aankondiging
van gedaan; later bracht Ver Huell ook dien vorst een bezoek ' .

Deu 3" Februari liet ook de i&yym'ien/gM het anker voor Ternate
valleu. Prins Moedah had zich echter uit //de civiele bewaring" ont-
slagen, zoodat volgens het scheepsjournaal, de Resident den Commandant
inlichtte, //dat de jonge sultan zijn verblijf met zijn gevolg in deu
nacht had verlaten en zich had begeven naar zijne districten op
Halmaheira, dat hij de posthouder, welke van het Gouvernement
daar was, had doen arresteeren en verscheidene hostiliteiten had ge-
pleegd en tegenwoordig in aantogt was tegen den regerenden sultan
van Tidore, die daar reeds een zekere magt naar toe had gezonden
om ware het mogelijk van den jongen sultan zig meester te maken".
Groot besloot hierop met den Resident en den commandant der
troepen naar Tidore te gaan, //ten einde nadere informatie van de
zaak te bekomen". Den 7° was het vertrek derwaarts bepaald.
Boelen in zijn journaal geeft van dit bezoek de volgende beschrijving:

//Mij heden morgen om 6 uur naar het residentiehuis begeven
hebbende om met den Resident Huif vnn Hoorn, den kapt" J. Groot,
Kapt" Luit. Verhuel, deu heer Jacobson, Vaillant, Hooft en Otto
naar den Koning van Tidore te vertrekken.

//Om 8 | uur begaven wij ons alle in een fraaie tent-orangbaaij,
van binnen met rood laken en witte franjes behangen en buiten rijkelijk
met vlaggen versierd. Plet vaartuig wierd door 26 man voortgeschept,
benevens een mandoor, die stuurde. Een prins van den bloede des
Sultans voerde het bevel en had buiten die, welke pagaaijden, nog 6
personen aan boord, die ons bedienden. Het geluid der gong gong
wierd gedurig gaande gehouden, waarbij de Tidoresen op de maat
van het scheppen hunne krijgs- en minneliederen zongen. Op de
N.-O.hoek van Tidor eil. ontmoetten wij nog ] 1 andere vaartuigen,
door den Sultan gezonden oin ons te halen. Zij wierden allen voor
de orangbaaij, waarin wij ons bevonden, gespannen, en schepten,

* De beschrijving van de reis van den £rertfsen naar Ternate, het bezoek
aldaar en aan Tidore, verder do reis naar Soerabaja vindt men bij Fer -HueZi
dl. I I , bl. 3-56; zij behoort tot een der beste stukken uit de flerinnennye».
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die alle zingende, onder de gong gong ons vaartuig met onbegrijpelijke
snelheid voort langs de wal van ïidor. Wij passeerden twee plaatsen,
waar heete bronnen waren; de kust was bezoomd met verschillende
boomen, waarin zich honderde van cacatoua-vogels bevonden,
welke de daar anders heerschende stilte door hun geschreeuw, ge-
mengd met het geluid van honderde andere vogels aangenaam
vervrolijkte. Om 10 uur passeerden wij het kleiue eilandje poeloe
Combo. Om 11 uren waren voor de hoofdplaats der Tidoresen, op
een hoogte niet verre van het strand gelegen. Het strand heeft
aldaar een bogt, waarover een opgerichte wal gelegen is, welke
eene haveu vormt. Men bragt de vaartuigen tusschen die wal op
strand, dog wel met de agtersteven landwaards, terwijl bij hen
oorlogsgezindheid betekend, wanneer prauwen of eenig ander vaar-
tuig met de voorsteven het eerste op 't straud gehaald wordt. Aan
het straud wierden wij door de prinsen van den bloede, de admiraals
en generaals van het rijk alle in volle uniform ontvangen. De
militaire officieren hadden rode en blauwe lange rokken, zijnde
casjemiere en zijde stoffen , lange witte broeken, kousen en schoenen,
etc., dog geen hembden aan, en eene groene doek volgens de
iudische smaak om het hoofd, zij hadden lange sabels. Van het
strand leidde eene breede steene trap ons naar de hoogte, waar wij
een wynig lings, den dalm des Sultans, waarom een hooge muur
stond, ontdekten; zijne geheele lijfguarde was onder de wapenen,
allen met snaphaneu en sabels en met rode, korte rokken aan."

De Sultan //onthaalde ons wel", leest men in Groot's journaal;
hij had juist teruggekregen de naar Ambon gezouden kora-kora's.
Zijn zoon was tegen den pretendent opgetrokken, zoodat //hij
daaglijks tijding verwagtte van het gevangen nemen van den jongen
sultan". Groot bood Zijn Hoogheid aan, //uit recompens van de
assistentie vau de oorlogsvaartuigcn, welke Zijne Hoogheid in de
Molukken had gegeven", om, zoo de Sultansmacht niet voldoende
mocht zijn, //met het Fregat en geëmbarkeerde troepen te hulp te
komen"; maar de vorst wees deze vriendelijkheid af, //voorgevende
dat de zaak binnen weinige dagen zoude afgeloopen zijn".

Terwijl alzoo deze aangelegenheid hangende bleef, wenschten beide
sultans een bezoek te brengen aan den 7iV<?rte?«, waarover de com-
mandant van de ^ey^«r*iCTye« als de oudere het zeggen schijnt
gehad te hebben. Althans volgens zijn journaal stond hij het toe,
//doch ik was verplicht", teekende hij mede aan, //de twee sultans
op bijzondere dagen te bepalen, uit hoofde der oueenigheden, die
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uit jaloesie veroorzaakt werden, en tusschen hun Ed' bestaande, zij
niet gaarn bij elkander komen; ik liet die dagen de bij mij geëm-
barqueerde troepen en mariniers aan boord van de Ad' Evertz. gaan om
daardoor dat schip vrat meer aanzien te geven." De sultan van Ternate
bracht den .#<.'«•/««» een bezoek den 12"; die van Tidore den 14" ' .

Den 15" verlieten flejiyertfierye» en -SberfoeM de reede van Teruate,
om de reis naar Java te vervolgen; de Pretendent was toen nog
niet gearresteerd -.

Buijskes had intusschen, kort nadat deze schepen Ambon met
bestemming naar Ternate verlieten, ook het bericht vau den resident
van Ternate ontvangen, dat Moedah was gevlucht, zich aan het
hoofd van zijn aanhang op de kust van Halmaheira had gesteld
en zich reeds vijandig tegen den sultan van Tidore had gedragen,
die door het gemis van de kora kora-vloot niet voldoende tegen den
Pretendent kon optreden. Wel zou die vloot onderwijl Tidore be-
reikt hebben, maar Buijskes wilde het daarop niet laten aankomen
en zond daarom ten spoedigste naar Halmaheira's oostkust de korvet
Fe«?«, kap" luit* Van Schuier, met last //om hetzij door list of
door geweld, te trachten zich van den Prins Djamaludien meester
te maken". Van Schuier is hierin geslaagd en voerde alzoo prins
Moedah naar Amboina, //waarmede ik mij verzekerd houde", schreef
Buijskes •', //de rust in dat gedeelte der Molukken ook hersteld eu

' Gelijk hiervóór op bl. 116 werd medegedeeld, zijn de door den land voogd
Van der Capollen aangegane verdragen gesloten bij één overeenkomst. In
antwoord op een toespraak, bij die gelegenheid door den Gouverneur-Generaal
tot beide sultans gehouden, betuigde de vorst van ïernato „in het bijzonder
zijnen dank, omdat de Oppcrlandvoogd mot hem in vereeniging met den
Sultan van Tidore de overeenkomst gesloten had, iets hetwelk nimmer te
voren was gebeurd, en verklaarde dat hij geenszins twijfelde of deze om-
standigheid zoude strekken tot het wederzijdsch welzijn en eene bestendige
onderlinge vriendschap der beide Vorsten". OZi'iuer, dl. I , bl. 306. — Zie
intuaschen hiervóór dl. I , bl. 499.

* Buijskes in zijn rapport, gedagteekend Amboina, 21 Februari 1818, N°. 238,
aan C.C.G.G. o. a. berichtende, dat hij do 12 ternataansche kora-kora's, ge-
bruikt tegen Oeloepaha, had kunnen terugzenden, laat daarop volgen: „De
Maria Reigersbergen is den t7 January insgelijks naar Ternate vertrokken,
alwaar dezelve, zoo als ook de Admiraal Evertsen reeds aangekomen zijn, en
volgens de bij mij ingekomen bcrigten, op den 15 dezer de rcize naar Java
door straat Macasser zoude vervolgen. Ik wil hopen deze beide schepen eene
spoedige reize zullen gehad hebben, en tegen half Maart op Sourabaya
zullen zijn aangekomen.''

' Het hier medegedeelde staat in Buijskes' Buitenzorgsch verslag. De gansche
geschiedenis laat in duidelijkheid te wenschen over. In zijn rapport, gedag-
teekend Amboina, 24 Februari 1818, N°. 238, schreef Buijskes aan C.C.G.G.:
„Op den 19 January 11. is de corvet do Venus van deszelfs kruispost terug
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beveiligd is". Of ten deze niet wat al te zeer &s4 is aangewend,
beoordeele men uit het ondervolgend verhaal van het gebeurde,
gelijk men het medegedeeld vindt bij Van Doren, die het ont-
leende aan het scheepsjournaal van de F««w ' .

In Februari 1818 zeilde de korvet naar Halmaheira; toen het
den 20" in de nabijheid kwam van het op de oostkust van Halmaheira
liggende i?i//W», heesch het de Engelsche vlag en wimpel, zoomede
de Engelsche geus in den voortop!

Terwijl de FCTHW nog onder zeil was, zag Van Schuier twee tl
drie prauweu op eenigen afstand van het schip, die, zoo het hem
toescheen, het vaartuig kwamen verkennen en daarop naar wal
roeiden, hetgeen een teeken van vijandschap was. //Het hijschen
der Engelsche vlag had hun, zoo het scheen, vertrouwen ingeboezemd,
aangezien ten half drie ure eene praauw van de negorij TCitjoli
met eene Engelsche vlag op zijde van de Fez/M* kwam, waaruit
eenige opperhoofden van de parlij van <SWte Jl/oi^a aan boord
kwamen". Ten 5 ure ging een der inlandsclie hoofden, die op de
F«»« was, met een gewapende sloep naar den wal, belovende sultan
Moedah te zullen aan boord brengen. De overige hoofden hield
Van Schuier als gijzelaars aan! Kort daarop kwam de sloep terug,
niet echter met sultan Moedah, maar niet zijn neef prins Djinal
Abdin van Tidore, bekend onder den naam van raa/oor Ceyfow. Hij
was het tweede hoofd van het leger der weerspaiinigen. Ceylon bracht
de verontschuldigingen van Moedah, dat hij dien avond verhinderd
was te komen, doch dit den volgenden dag zou geschieden. Intusschen
deden Ceylon en de audere hoofden aan boord, //vertrouwen in de
Engelsche vlag stellende", aan Van Schuier, namens Moedah, voor-
stellen //om hem zooveel mogelijk behulpzaam te zijn in hetgeen
hun benoodigd mogt wezen". Nadat van weerskanten eenige woorden
waren gewisseld en men tot een schijnbare schikking was gekomen,
welke den volgenden morgen zou ten uitvoer gelegd worden, terwijl
eeuige ververschingen werden gebruikt, gaven de bezoekers te kennen,

gekomen; wns door de sterke winden en stromen lot beneden Banda ver-
vallen geraakt, en daardoor niet op do door mij bepaalde tijd terug kunnen
zijn. Deze corvet heb ik ala nu op do oostkust van Halmahoira laten kruissen,
ton einde de vaartuigen van den sultan Mudah van Tidor, of die van zijne
aanliangelingen te vernielen, en do communicatie met de Cerammers zoo
voel mooglijk te beletten."

' Tnn J9ore>!-Af., bl. 124-137. Op bl. 125 leest men, dat de Fenus „uitgerust
en gevictuallieerd" onder zeil ging den 20 Februari 1818: hieronder zal mon
hebben te verstaan van Ambon, maar hoe is daarmede in verband te brengen
het medegedeelde op bl. 127, over den datum van 22" d. a. v. voor BitjoliV?
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dat zij naar wal terug wilden. Van Schuier weigerde! De gewapende
manschappen van het vaartuig, dat de heereu had aangebracht,
'/lont riekende", kapten den sleeper, waarmede zij achter de Feww*
lagen, en roeiden in allerijl naar wal.

Bij het aanbreken van derr volgenden dag, den 21™ Februari,
liet Van Schuier een gedeelte van de tidoreesche kora-kora's, die
nan de expeditie deelnamen, voor Bitjoli postvatten. Tevens bood de
opstandige Sengadji van Bitjoli, die tot de gearresteerde hoofden
schijnt behoord te hebbeu — Van Doren's beschrijving laat alles te
wenschen over — onderwerping aan, ouder voorwaarde, dat hem
kwijtschelding van straf verleend en het behoud van zijn ambt ge-
waarborgd werd: de Sengadji nam op zich, den volgenden dag,
22 Februari 1818, des avonds vóór zonsondergang, sulfan Moedah,
benevens al de prinsen en overige lioofden, die weerspannig waren, aan
boord te zullen uitleveren. Van Schuier trad in het voorstel, doch
gaf hem tevens te kennen, dat, bijaldien hij zijn belofte niet
gestand hield, de F««w naar Bitjoli zou opzcilen en deze negorij
door het geschut vernielen; de Sengadji bezwoer de nakoming op
den Koran. Hierop begaf Van Schuier zich naar de floüille van den
prins van Tidorc en gelastte den Sengadji met een der vaartuigen
aan wal te brengen. Bij die gelegenheid vernam de commandant
van de FCTW.?, dat de grooten van Maba en Bitjoli met huune
vrouwen en kinderen zich dien zelfden morgen bij Z.H. vervoegd
hadden om vergiffenis en vrede te verzoeken, uit hoofde zij dien
nacht vernomen hadden, dat zes hunner voornaamste hoofden sedert
den vorigen avond door het hun onbekende schip gearresteerd en
om het leveu gebracht waren.

Met het aanbreken van den 22" Februari had een der arrestanten,
de hoekom Fokman, weten door te dringen tot de kajuit van
Van Schuier, die, hoewel wakker, nog in zijn kooi lag. De hoekom
liep toe om hem te vermoorden, doch toen in de daarop plaats
gehad hebbende worsteling dit mislukte, sprong hij door een der ruiten
van de kajuit in zee. Hij werd echter weer opgepikt en nu onder
strenge bewaking gesteld, terwijl ook al de anderen in de ijzers
werden geklonken, behalve prins Djinal Abdin (majoor Ceylon), in
wien eenig vertrouweu werd gesteld.

Tn den middag naderde de Fe«w* Bitjoli, waarop sultau Moedah,
door tusschenkomst vau den prins van Tidore, Van Schuier liet
weten, dat hij den volgenden morgen aan boord van de Fe««* zou
komen en hij in den vrede toestemde.
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//Volgens afspraak en overeenkomst met den prins van Tidore,
haalde de Kapitein Lt. de Eugelsche vlag en wimpel neer, en
werden de Hollandsche vlag, geus en wimpel, alsmede de geallieerde
vlaggen gehescheu; terwijl door een salut van 13 schoten de
preliminaire ouderhandelingen van den vrede wierden aangekondigd,
welk salut 'onder het hijschen der Hollandsche vlag en door het
geschut van de voor anker liggende corra-corra's werd beant-
woord"!! '

Het geheele, zeer onduidelijk uiteengezet verloop van de zaak
eindigt hiermede, dat sultan Moedah met vrouw, kind, benevens
gevolg ten getale van 9 hoofden aan boord van de Few/w zich
als staatsgevangenen kwamen overgeven. Verder nog majoor Ceylon,
opvolger en tweede in het leger van dieu sultan met gezin en gevolg
11 hoofdeu; prius Tarsadi, oom van dien Sultau, met een slaaf; prins
Kapita, broeder van den Sultan, een jongen van 15 jaren; de
hoekom (fiscaal) Lokman, mede hoofd der rebellen- en Houge,
secretaris van den sultan Moedah, in het geheel 25 hoofden.

//Nu alles in gereedheid was, om zee te kiezen, en de Kapitein
L' van Schuier zijne tegenwoordigheid in die gewesten verder
nutteloos achtte, wende hij den steven van de F«;«« naar Amboina,
na zich vooraf verzekerd te hebben, dat alles te Weeda en Maba
rustig was en dat de bewoners, als te voren, met vlijt aau hunne
werkzaamheden waren teruggekeerd, alwaar hij ten volle aan den
last, hem door den Kommissaris en Schout-bij-Nacht Buijskes
opgedragen, voldaan had, waarna hij in het begin der maand
Maart, dus na eene afwezigheid van nagenoeg eeue maand, het
anker voor het fort JW<??<M> Fïeforza liet vallen.

//De twee eerstgenoemde prinsen en prins Kapita zijn voorts aan
boord van de 7VW#JU, prins Tarsadi benevens Lokman en Honge
aan boord van de JYWaw overgegaan en met die bodems naar Java
gesteveud, alwaar zij onder eene stipte surveillantie gekomen zijn."

' In 2Vnty(7OBe, bl. 316 on 347 (noot 3) bracht ik zoowel dit ah het op bl. 104
vuriueldo misbruik maken van vreemde vlag in herinnering; ovenzeer dat
Baffles zich er aan had schuldig gemaakt. Het schijnt inderdaad niet zoo
ongewoon te zijn geweest, nis men wel zou vermeenen. Toen de beroemde
Britscho zeeheld lord Coohrane in 1827 Alexandrië wilde naderen om er de
werven en het arsenaal te verbranden, heesch hij de OostenryfocAe vlag: „um
den Anschein zu erwecken, als handle es sieli um das Geleite von Kauf-
fahrern"; zio bl. 128, dl. II dor Gesc/uc/itfe i?»ro^as door ALFRED STERN (I901).

' Op bl. 129 F«« Doren-Af, lees ik van hoekom .Fofcman, op bl. 13(j van
hoekom Lofcman. Verg. hiervóór, bl. 123.
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Aldus het verhaal bij Van Doren, wiens mededeelingeu ook hier
geheel onvoldoende zijn om een helder iuzicht over het beloop van
deze in vele opzichten vreemde geschiedenis te verkrijgen. De land-
schappen Weda, Mabah en Pataui werden tot nadere beslissing der
Regeeriug, den sultan van Tidore in administratie gegeven; Engel-
hard beval in zijn Bataviaasch verslag aau ze tot gouverneinentsland
te verklaren, waardoor aau de specerijcultuur meer zorg kon worden
gewijd ' .

Vorg. nog dl. I , bl. 400-401.
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HOOFDSTUK XIV.

Buijskes' vertrek uit de Mol ukken.

Generaal De Kook, gouverneur der Molukken. —Buijskes'rapport van
24 Februari 1818 over den specerij-oogst en de üu's^atfc/i. — De Kock's
aankomst en Neijs' herplaatsing op Ternate. — Buijskes' vertrek op 25
Februari. — Zijn algemeen verslag van 25 September 1818. — Het rapport
van C.C.G.G. d.d. 18 October 1818. — Mededeeling d.d. 21 Juni 1818 aan
generaal Do Kock over zijn benoeming tot legercommandant.

Zoodra de rust in de Molukkeu voldoende hersteld scheen, was
door Buijskes met zijn ambtgenooten, de C. C. G. G. te Batavia, in
correspondentie getreden over de keuze van den man, die als
gouverneur zou moeten optreden. Hiertoe werd benoemd generaal-
majoor DE KOCK, die zoo wel door voortreffelijke karakter-eigenschappen
als door administratief inzicht en organiseerend vermogen de aan-
gewezen persoon voor den post scheen. «Wij hebben onlangs",
schreef Elout particulier d.d. 18 Februari 1818 aan dèn departeraentschef
van Koloniën Goldberg ' , //met het schip TÉclair, gedestilleerd naar
Antwerpen en gevoerd door Capt" Pranger, aan - UEd. eeuige
officieele depêches toegezonden. Zij hielden in het rapport van den
S. b. N. en Commissaris Gen' Buijskes, wegens den gelukkigen
afloop der Ambonsche expeditie. Het beleid, het oordeel, de bedaard-
heid en standvastigheid, waarmede deze waarlijk verdienstelijke
officier en staatsman de zaken aldaar behandeld heeft, zijn met de
gelukkigste gevolgen bekroond, en wij leven dus in de hoop, dat
de herstelde zaken door den Gen' Majoor de Kock, wiens geschikt-
heid voor den hem aanbetrouwdeu post dit doet zeker stellen, in
goede orde zullen bestierd worden."

Den 24° Februari 1818 zond Buijskes twee rapporten aan C. C. G. G.;
de laatsteu, die hij van Amboiua zou dagteekeueu. Ik ontleende
reeds eenige mededeelingen aan N" 238. Over den specerij-oogst
en de -Dwpafc/* berichtte hij het volgeude :

* In denzelfden brief komt voor het op bl. 351 7eru^ave medegedeelde over
de houding der Bengaalsche regcoring ten aanzien van de hulp, door SWHow,
Z>(«pa<cA en andere Engelsohe koop vaarde» verleend bij het onderdrukken
van den opstand.
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//De Prins Frederik vertrekt in het laatst van deze week na
Bauda eu zal van daar in het begin van April met de afgepakte,
specerijen na Java terug keeren. De Nassau zal insgelijks naar
Banda vertrekken; dan, daar volgens de bij mij ingekomen rapporten,
van daar eeue groote hoeveelheid specerijen niet voor het laatst
van April gereed ter afscheep zoude zijn, zo zal dat schip daarnaar
dienen te wagteu en dus zoo spoedig niet op Sourabaya aankomen.

//De ingeoogste nageleu op Saparoea eu Nussalout, heb ik reeds
door de Zwaluw laten afhalen; dezelve zullen circa 107/in pondeu
belopen. Het gewas en dus de inzaam is in het algemeen zeer slecht
van dit saisoeu, vooral op Harouka, en op de kust van Hitoe.
Het ingehuurd scheepje, de Dispateh is met het restant van eerst-
geraeld eiland op reize naar herwaards, eu zal vervolgens afgedankt
wordeu, zijnde de 7 Maart aanstaande deszelfs engagementen ge-
ëindigd. Ongemeen veel dienst heb ik van dit vaartuig gehad."

Onze scheepsmacht was in die dagen te Ambon aangevuld door
de komst op 11 Februari van het oorlogsschip 7V<w«p, dat,
schreef Buijskes, te Ambon zou blijven //om alle de nagelen in te
nemen en daarmede in April naar Java terugkeren"' ' . De 2Vo»jp
had generaal-majoor DE KOCK aangebracht, die den 12" aan wal

stapte en den 21" van Buijskes het bestuur overnam. Over een en
ander rapporteerde Buijskes mede op den 24". Nu generaal De
Kock als gouverneur was opgetredeu, oordeelde zoowel hij als
Buijskes, dat niet langer de heer Neijs als resident van Amboina
noodig was, waarom deze opnieuw tot resident van Ternate benoemd
werd, met bepaling van ziju bestemming te volgen, wanneer gouverneur
De Kock voldoende op de hoogte zou gebracht zijn. Ternate zou
steeds een drukkende lastpost blijven, oordeelde Buijskes-, maar
het was noodig, dat er aan het hoofd van het bestuur werd ge-
plaatst //een civiel ambtenaar van kunde eu ondervinding eu met
de zeden eu gewoonten der Inlanders ten volle bekend aldaar",
//daar de rust in de Molukken al veel van de vredelieveude gezind-
heden en gedrag der vorsten vau Ternaten en Tidore afhangt";
daarvoor was //geen geschikter ambtenaar als de heer Neijs, zijnde

* Den 4° t. v. was een schoener vau de Koloniale Marine vau Amboina
naai- Ceram gezonden, doch, door een zware bui overvallen bij Haroekoe, om-
geslagen en gezonken: 17 Javanen en 4 vrouwen verongelukten; de luitenant
De Gelder, de stuurman en 4 man hadden zich met de jol kunnen redden.
Het bericht van dit ongeluk werd den 8" te Ambon ontvangen.

' In zijn Buitenzorgsch verslag. Engelhard's overeenstemmende meening
in dl. I , bl. 391 vv.
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een bedaard en oordeelkundig man, die bij de vorsten en volkeren
van de Molukkos zooals ook op de Noord-Oostkust van Celebes
(waar hij eenige tijd resident is geweest) zeer geacht en bekend is".
Toen de gouv.-gen. Van der Capellen in 1824 zijn ruis door de
Molukken maakte, fungeerde Neijs er nog als resident van Ternate.

Buijskes' rapport besloot met de mededeeling: '/dat ik mij op
morgen aan boord vau Zijn Majesteits fregat Wilhehnina zal embar-
queeren, ten einde de reize naar Java aau te nemen, en alzoo ik
niet kan iuzien, mijne tegenwoordigheid op Ternate als nu zeer
noodzakelijk zoude zijn, en de tijd reeds wat vergevorderd is, zoo
is mijn voornemen om mijne reize langs Timor en vervolgens be-
zuiden de eilanden te vervorderen en door straat Balie Sourabaya
trachten te bereyken".

Den 25° verliet inderdaad Buijskes de Molukken met de / f «7W»zi«a,
tevens medevoerende den zwaar gekwetsten kapitein Vermeulen
Krieger en het restant zijner compagnie, zoomede verscheidene
gevangen genomen rebellen ' . Na een door stormen en slecht weer
gekenmerkte reis, kwam de JFïWefezma den 6™ April voor Banjoe-
wangi, den 13° April ter reede van Soerabaja, den 27° ter reede
van Batavia. Buijskes was echter reeds te Banjoewangi aau wal
gestapt en had zijn reis naar Batavia over land met postpaarden
voortgezet. Met gerechtvaardigde voldoening mocht de Schout-bij-
nacht terugzien op hetgeen hij iu de Molukken verricht had, waar
zijn stelselmatig optreden, ondanks een betrekkelijk geringe macht, het
verzet volkomen had gebroken. Zoowel de openbare meeuing als de
Commissie-Generaal spaarde hem niet haar volkomen verdiendeu
lof: iu goeden zin had hij zich getoond, om met Rumphius te schrijven, 'n
//kwaedt castigadoor" *. Zijn rapporten kenmerkten zich bovendien

* Over de gevangenen aan boord van de Tft7/ie2mina leest men in het scheeps-
journaal de volgende bijzonderheden. Ad 2C Januari: „Kregen van do coloniale
corvct do Zwaluw den inlander Umar van de negorij Tilahoe als arrestant
aan boord, sloten hem in de boeijen. Circa 8 uren des avonds is dezelve uit
zijne boeijen gobroken en vermist. Deden alle moeite om hem te achterhalen,
doch vergeefs.... De corporaal van de wacht Smit in de ijzers gesloten." Den
28 Januari: „Met eene militaire macht kregen wij drie arrestanten van de
negorij Tulahoe aan boord, waaronder ook was Umar, die eergisteren ontsnapt
was. Sloten denzelven in handen en voetboeijen." Den 22 Februari: „Ont-
vingen van wal 307 [£ versoh vleesoh on als arrestanten den ex-schoolmeester
Jacob Sahitapy, ex-radja van Tituway, T. N. Jeshanisse en Jeremias
Labihamaloe (alias) Salemba^, welke 2 laatsten in de boeijen zijn gesloten."

- Over dozen Salhnba, verg. dl. I I , bl. öSCi en 587.
8 /ei(mj)/uHS, dl. I , 1)1. 13.
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door goede uiteenzetting eu helder inzicht. Onder die stukken is
mede lezenswaardig het reeds meermalen door mij aangehaald verslag
zijner verrichtingen, dat hij onder dagteekening Buitenzorg, 25
September 1818 C. C. G. G. aanbood. Ik laat het rapport in zijn
geheel hier volgen ' :

Ten gevolge van de bij Uwe Excellentien ontvangen ongunstige
tijdingen uit de Molukkos, behaagde het hoogst dezelven bij
Secreet Besluit van den 25 Juny 1817, Litt. A., mij te magtigen
om mij naar Amboina te begeven, en aldaar alle zoo danige magt
te oefenen als Uwe Excellentien daar tegenwoordig zijnde, zouden
kunnen oefenen; en bijzonderlijk, om : öf de regering (: des geraden
vindende:) zelve, geheel op mij te nemen öf die door Commis-
sarissen, zich destijds daar bevindende, naar mijne bevelen te
doen voeren, dan wel in hunne plaats, zoodanige andere persoon
of persoonen, tot beleid der zaken het zij te Amboina of elders,
te benoemen en aan te stellen, als ik bevinden zoude te behooren *.

Ter voldoening aan deze voor mij zoo vereerende last begaf ik
mij den volgenden dag over den landweg naar Sourabaya, en
liet Zijner Majesteit's schip Prins Frederik inmiddels naar derwaards
opwerken, alzoo mijne intentie was, met dit schip, de reise naar
de Molukkos te doen ' .

Te Sourabaya aankomende, gaf ik dadelijk de noodige bevelen,
om twee transportscheepen in te huuren, tot het overbrengen van
de naar Amboina bestemde militairen, amunitie en vivres, en
waarvan zoo als ook van de door mij destijds genomen maat-
regelen en gegeven bevelen ik de eer had, Uwe Excellentien bij
mijne missives van den 21 July 1817 N°. 64, 65 en 66, kennis
te geven. Den 27 July daaraan volgende verliet ik Sourabaya, mij
aan boord van de Prins Frederik geëmbarqueerd hebbende; de
twee transportschepen waren daags te voren den tregter uit, naar
zee gezeild, ten einde het langs het Zuidervaarwater op te werken,
daar ik voornemens was door straat Macassar het naar de Molukkos
op te halen, zoo als ik Uwe Excellentien bij mijne Secrete missive
van 21 July, N°. 2, kennis heb gegeven.

Ofschoon het begin der reize zeer voorspoedig was, troffen wij
op de Noordkust van Celebes veel stilte en tegenwinden, waardoor
ik niet voor den 1= september op Ternaten aankwam; en vond
aldaar gelegenheid om met een vaartuig onmiddelijk naar Java

1 De vele in dit 3tuk genoemde bijlagen werden niet nevens de door mij
geraadpleegde missive aangetroften, hetgeen wel zeer jammer is.

2 Verg. bl. 5.
» Verg. bl. 9. *

9
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bestemd, Uwe Excellentiën bij mijne missive van den 6" dier
maand, N°. 105, mijn wedervaren tot dien tijd toe te bedeelen, en
waaraan ik de vrijheid neem mij te refereeren ' ; dan het zal
echter noodig zijn Uwe Excellentiën eenigsins omstandiger met
de zaak van den Sulthan Mudah van Tidor Prins Muhamad
Djamaludien bekend te maken, als zijnde sedert mijn vertrek door
den Gouverneur de Koek als staatsgevangen naar herwaards overge-
zonden, en zich dan ook als zoodanig thans op dit eiland bevindende.

Ik vermeen hieraan niet beter te kunnen voldoen, dan door
aan Uwe Excellentiën hier nevens eenige stukken betrekkelijk die
zaak aan te bieden, waaruit Uwe Excellentiën zich des verkiezende,
met de toedragt derzelven, geheel en al, bekend zullen kunnen maken.

Die stukken bestaan, in :
Litt" A. Een uittreksel uit een dagregister, gehouden te Ternaten,

gedurende het Britsch bestuur, van alle Inlandsche zaken *: speciaal
betrekking hebbende tot den Prins Djamaludien, den Sulthan
Mudah en opvolger van het Rijk van Tidore: zijnde een zoon
van Prins Djamalabdien, die zich met behulp der Engelschen op
den troon van Tidore geplaatst heeft gehad.

Litt-' B. Eene aan mij gesuppediteerde nota, betrekkelijk de
opvolging tot den troon van Tidore.

Litl" C. Een extract uit het verslag nopens den staat der Mo-
lukkos van den afgetreden Engelschen Resident W. B. Martin in
dato 14 April 1817 en aan Commissarissen tot de overname der
Molukkos overgegeven \

Litt" D. Een afschrift van het tractaat gesloten tusschen de
Sulthans van Ternaten en Tidore, op den 27 October 1814, onder
de bemiddeling en guarantie, van het Britsch Gouvernement in
de Molukkos, in het welk onder anderen in art. 5, de grensscheiding
op de kust van Halmaheira bepaald wordt, en het Oostelijk ge-
deelte derzelve (waaronder dus van zelve de districten van Mabah,
Weda en Patanie), aan den regerenden sulthan van Tidore zijn
toegewezen.

Litt-'* E. Een brief van den regerenden sulthan van Tidore, en
een van zijne Rijksgrooten, welker inhoud, een beklag tegen den
sulthan Mudah inhoudt.

Litt" F. Een brief van den sulthan Mudah aan den Engelschen
Gouverneur op Amboina, doch na de overname bij ons ontvangen,
waarin hij zich schijnt te beklagen, dat het volk van de onder
hem gestelde districten hem niet wil gehoorzamen.

' Over het wedervaren, zio ook bl. 11 vv.
2 VOI-R. dl. I , bl. 499, noot 4.
» Verg. dl. I, bl. 3S3 on bl. 500, noot 1.
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Litt* G. Een brief van denzelven aan mij gerigt.
Litt* H. Copie van een brief van den Resident Neys, aan de

Commissarissen tot de overname.
Litt'' I. Copie van een verzoekschrift van den radja Djololo,

aan mij gerigt.
De omstandigheden mij als toen niet toelatende in deze zaak

finaal te beslissen, ontbood ik den sulthan Mudah bij mij, en
hield hem in het vriendelijke voor, dat, wilde hij als opvolger van
den troon van Tidor door het Nederlandsche bestuur erkend
blijven, hij alsdan op Ternaten zich met der woon moest blijven
vestigen tot tijd en wijlen ik meer bekend met de toedragt der
zaken, aan hem het goedvinden van het Nederlandsch Gouver-
nement zoude doen te kennen geven; en dat het op deze voor-
waarde alleen was, dat ik hem als troonopvolger van het rijk van
Tidore erkende; hij bragt hier wel eenige bedenkingen tegen in,
onder anderen: dat het verblijf te Ternaten voor hem te kostbaar
was, waarom ik noodig oordeelde den fungerend Resident te
autoriseeren om aan Zijne Hoogheid gedurende deszelfs verblijf
op Ternaten s'maandelijks f ioo uittebetalen, benevens eene ver-
strekking van 500 ié rijst, en verders aan hem vrije woning toe
te staan.

Deze zwarigheid dus uit den weg geruimd zijnde, beloofde mij
die jonge vorst, van zich stil en vreedzaam op Ternaten te zullen
onthouden, tot dat het Gouvernement in zijne zaak zoude beslist
hebben.

Ik gaf van deze schikking, die ik voor de rust van dit gedeelte
der Molukkos als hoog noodzakelijk achtte, den regerenden sulthan
van Tidore in eene bijzondere conferentie kennis, en beval hem
insgelijks, het besluit van het Gouvernement betrekkelijk de drie
bewuste districten op de kust van Halmaheira geduldig aftewachten,
en intusschen zijne magt en invloed te gebruiken, om de rust te
bewaren, hetgeen Zijne Hoogheid goedwillig aannam en mij be-
loofde.

Ik acht het gevoegelijk bij deze gelegenheid Uwe Excellentiën
te kennen te geven, dat het mij voorgekomen is voornoemde
Vorst zoowel als de sulthan van Ternaten het Nederlandsch
Gouvernement geheel zijn toegedaan, waarvan zij de voldoende
bewijzen gaven, door met den meesten spoed, zooveel hunne
zeer bekrompen middelen toelieten, ieder twintig stuks, gewapende
en bemande korra korra's ter mijner dispositie naar Amboina te
zenden; en daar het grootste gedeelte derzelve mij van veel dienst
geweest zijn, zoude ik Uwe Excellentiën in overweging geven om
hunne Hoogheden de sulthans van Ternate en Tidore onmiddelijk
van wegens het Gouvernement voor deze dienst bij eene missive
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te bedanken, en aan hun ieder een geschenk tot aandenken te
vereeren ' .

De sterke Zuidewinden, die gedurende mijn verblijf op Ternaten
steeds zeer hevig doorwaaijden, verhinderden mij, om voor den
12* September mijne reize naar Amboina te vervorderen, hebbende
aan den commissaris Engelhard opgedragen, om de contracten
met de sulthans van Ternate en Tidore te vernieuwen, waarvan
het concept reeds door mij was goedgekeurd.

Ik liet den Heer Neys, ingevolge de bevelen van Uwe
Excellentiën, mede naar Amboina overgaan, en had in deszelfs
plaats als fung'' Resident aangesteld den Heer Van Huift van
Hoorn, zooals Uwe Excellentiën uit mijn rapport van den 6» Sep-
tember reeds zullen ontwaard hebben.

Het was eerst den 30" September dat ik te Amboina aankwam,
zijnde verscheide dagen door stilte en hevige stroomen voor die
baaij opgehouden, zooals ik de eer had Uwe Excellentiën bij
mijne missive van den 10 October 1817, N°. 14, te bedeelen, en
waar ik verder van mijne verrigtingen tot dien datum aan Uwe
Excellentiën verslag heb gedaan, onder aanbieding van afschriften
van mijne genomen dispositien -.

Het voornaamste daarin voorkomende was, zooals Uwe Excel-
lentiën zullen opgemerkt hebben, dat ik dadelijk na mijn aankomst
de Commissarissen tot de overnaame der Molukkos, de Heeren
Engelhard en Middelkoop, zooals ook den laatst gen", als Gouver-
neur der Molukkos van de verdere uitoefening en waarneming van
hun gezag ontsloeg en de manuance van zaken op mij nam,
dragende aan den Heere Neys het oppertoezigt over de civile
administratie op en denzelven benoemde tot provisioneelen resident
van Amboina, ten einde het civile gezag bij mijne afwezigheid
van de hoofdplaats dezer bezittingen waartenemen, alzoo ik nodig
geoordeeld had den Gouverneur van Middelkoop te gelasten om
bij eerstvoorkomende gelegenheid zich naar Java te begeven, ten
einde zich bij Uwe Excellentiën over deszelfs gehouden bestier
en administratie te verantwoorden.

' Dat medailles zijn uitgekeerd, blijkt o. a. uit Olivier'a beschrijving van
een bezoek in 1854 dooi- den sultan van Tidore te Ternate gebracht aan
gouv.-geu. Van der Capellen: „De Sultan van Ttrforc droeg om zijnen hals
aan eene zware gouden keten, eeue groote gouden medaille, die hem in het
jaar 1817 (?) door de Commissarissen Generaal van Nederlandsen Indië ge-
schonken was, oin de trouw en hulpvaardigheid te beloonen, welke hij
destijds bij de onlusten van Saparooa aan den dag had gelegd. Ook de oom
van den togenwoordigen Sultan van Terna/e (welke laatste eerst sedert een
paar maanden tot deze waardigheid verheven is geworden) heeft eene der-
gelijke medaille om dezelfde redenen bekomen." O/ioier, dl. I , bl. 262.

' Vermeld op bl. 22.
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Eer ik het verslag mijner verrigtingen op Amboina vervolge,
acht ik het nodig Uwe Excellentiën met de reedenen bekend te
maken, die mij hebben doen besluiten, om de Heeren Engelhard
en Van Middelkoop van de verdere uitoefening en waarneming
van hun gezag als Commissarissen zooals ook laatst gemelde van
den post van Gouverneur der Molukkos te ontslaan.

Uwe Excellentiën zullen zich gelieven te herinneren, de motiven
welke aanleiding hebben gegeven tot het nemen van het Secreet
Besluit van den 25^ juny, Litt" A, voornamelijk inhoudende:

«Dat de handelingen door Commissarissen, bij het bekomen
»der ongunstige tijdingen aan den dag gelegd, en de maatregelen
»te dier tijd genomen, niet dat beleid te kennen geven, door het
«welk alleen zoodanige ongelukken kunnen worden verhoed of
«voorgekomen.

»Dat volgens geloofwaardige berigten, de eensgezindheid tusschen
«beide Commissarissen schijnt te zijn verbroken, hetwelk op het
«belang der bezittingen van een hoogst nadeeligen invloed zoude
«kunnen zijn.

»Dat het alzoo de dringende pligt van Uwe Excellentiën was,
»om ernstige maatregelen tot onderzoek en goede bestiering der
«zaken te nemen.'i

Wijders expliceerden Uwe Excellentiën zich over dit onderwerp
nog in het slot van Hoogstderzelver missive aan mij, in dato
28 Juny 1817 ' :

«Wij mogen eene zaak echter ook niet onaangeroerd laten; in
«waarheid komt ons het gedrag der Commissarissen, die naar
»alle tijdingen te samen, in de grootste onmin leven, weinig juist
«voor, en de geschiktheid ook des Heeren van Middelkoop wordt
»ons hoe langer hoe twijfelachtiger. Zijne verwijdering komt ons
«dus niet ongeraden voor, dan ook te dezen opzigte laten wij

• «alles gerustelijk aan Uwe Excellentie over."
Al dadelijk bij mijn aankomst op Ternaten wierd ik gewaar dat

de bij Uwe Excellentiën ontvangen berigten, niet overdreven
waren geweest en dat de oneensgezindheid tusschen de heeren
Engelhard en van Middelkoop zóó hoog gerezen was. dat geen
gemeenschappelijke behandeling van eenige zaaken door hen meer
konde worden gedaan. Dit bevestigde zich nog meer bij mijne
komst op Amboina en uit alle de aan mij bedeelde voorvallen,
vermeen ik te moeten opmaken dat de heer van Middelkoop geen
de minste superieurileit van gezag in den Eersten. Commissaris,
ja zelfs geen mededinging heeft kunnen dulden, waardoor dan
ook in die gevallen, wanneer zij, Commissarissen, in gevoelens

»• Verg. bl. 6-7.
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verschilden, onbetamelijke, ja zelfs belagchelijke scènes moeten zijn
voorgevallen; onder anderen heeft de Heer van Middelkoop zich
zelf eens in arrest begeven, en kwam hier niet van terug dan op
aanmerking van den militairen Commandant: dat ofschoon hij
zich in arrest begaf, hij toch verpligt zoude zijn om zijnen dienst
als Gouverneur waartenemen, en zulks hem niet van zijne verant-
woording ontsloeg; dit, gevoegd bij vele triviale uitdrukkingen en
gesten, door den Heer van Middelkoop tegen den Heer Engelhard
gebezigd, had hem voor zijne onderhorigen zoodanig gecompromit-
teerd, dat hij geen achting noch vertrouwen meer kon inboezemen ' .

Hierbij kwam nog zijne onoordeelkundige gegevene orders dadelijk
na de overname, zoo als Uwe Excellentiën des verkiezende uit
de besluiten van die ambtenaar zullen kunnen ontwaren. Onder
anderen die van 12= April 1817, N". 39, betrekkelijk het kappen
van eene aanzienelijke hoeveelheid houtwerken, zooals ook de uit-
betalingen in papiere munt te laten doen zonder vooraf het kantoor
voor de verwisseling georganizeerd en opengesteld te hebben, het-
geen dadelijk veel ongenoegen onder de ingezetenen had gegeven.

En eindelijk vond ik de administratie in groote verwarring, grooten-
deels veroorzaakt door de verbaazend omslagtige wijze waarop
de zaaken bestierd wierden. ,

Uit dit een en ander oordeelde ik dus voornoemde Heer van
Middelkoop weinig geschikt om als Gouverneur in de Molukkos,
vooral in dat tijdstip, langer te fungeeren en dientengevolge besloot
ik, om van de door Uwe Excellentiën aan mij verleende magt
gebruik te maken, zooals ik reeds hier voren de eer had Uwe
Excellentiën te bedeelen.

Ik beschouwde het gezag en de functien van Commissarissen
tot de overname en regeling der zaaken door mijn aanwezigheid
vervallen; en had dezelve gelast om aan Uwe Excellentiën verslag
van hun bestier en verrigtingen te doen, latende de beoordeeling
daarvan ook aan Uwe Excellentiën over *. Ofschoon het mij was
voorgekomen, dat de heer Engelhard geen fenniteit genoeg ten
opzichte van zijnen ambtgenoot had betoond en ik mij verpligt had
gevonden hem het ongenoegen van Uwe Excellentiën te kennen
te geven, dat hij verzuimd had om Uwe Excellentiën van het
willekeurig gedrag van den heer Middelkoop alsmede van de ont-
staane oneenigheden tusschen hen, waardoor geene zaaken geza-
menlijk meer konden worden verhandeld, dadelijk kennis te geven,
vermeende ik echter geene redenen te hebben om dien heer niet
verder te employeren in zoodanige commissie als waartoe ik mij

« Verg. bl. 18.
* Verg. dl. I , bl. 315—316.
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overtuigd hield Zijn Ed. bijzonder toe geschikt zoude zijn, en
mijn voornemen was om aan hem op te dragen eene generale
inspectie van den staat waarin zich de residentie Banda bevond;
dan die ambtenaar, des tijds zeer ongesteld zijnde, heeft vermeend
zich van die commissie te moeten excuseeren en is vervolgens
bij de eerst voorkomende scheepsgelegenheid naar Java terugge-
keerd, na mij alvorens een verslag van zijne verrigtingen te hebben
overhandigd ' ;

Het zal alsnu nodig zijn Uwe Excellentiën bekend te maken
met den toestand der zaaken tijdens dat ik het oppergezag op
mij heb genomen, vooral die betrekkelijk den opstand der inge-
zetenen van een gedeelte der Moluksche eilanden tegen het
Nederlandsch Gouvernement.

Op het eiland Saparoua waren alle de negorijen in volkomen
opstand; het fort Duurstede was wel weder in onze magt, dan
zoodanig door de muitelingen ingesloten, dat het waterhalen uit
een put slechts 25 passen van het iort verwijderd, voor de be-
zetting zeer moeijelijk en gevaarlijk was.

Op het eiland Haroukou waren de negorijen van Zameth en
Haroukou de eenige die getrouw waren gebleven, ofschoon veele
ingezetenen ook tot de muilelingen zijn overgelopen, en men ver-
onderstellen mag, dat de bezetting, door den majoor van Driel
gecommandeerd, voorn''" negorijen in bedwang hield*.

Het eiland NoessaLaut was geheel aan de muitelingen onderworpen.
Alle de negorijen op de Zuidkust van Ceram, hielden het

insgelijks met hen, en hebben van tijd tot tijd gewapend volk tot
hulp gezonden, zoo op Saparoua, Haroukou als op de kust van Hitou.

En eindelijk waren de negorijen Lima, Ceith, Asseloeloe,
Oering, Larique en Waccassiou op het westelijk gedeelte van
het eiland Amboina zelve geheel in opstand, en verscheide anderen
wagtten slechts na de verschijning der muitelingen om zich bij
hen te voegen.

Men kan dus zeggen, dat de opstand onder de ingezetenen
van de Ambonsche eilanden algemeen was, met uitzondering van
die der hoofdnegorijen op Leijtimor waarin zich veele burgers
bevinden die getrouw gebleven en tegen de muitelingen zich braaf
hebben gedragen; men dient ook hiervan uit te zonderen de
ingezetenen van de eilanden Boero, Bonoa en Manipa, die aan de
zendelingen der muitelingen geen gehoor hebben gegeven, ofschoon
er op het laatst gem<'. eiland een partij voor hen was, doch die
door de fermiteit van een der hoofden bedwongen is en eenige

1 Verg. dl. I , bl. 345 onder N° 321.
2 Kapitein Van Driel (dl. I I , bl. 643) was intusschen majoor geworden.
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der oproerigsten aan mij als gevaarlijk voor de openbare rust
overgegeven heeft, met verzoek die te verwijderen.

Zodra ik het gezag had overgenomen en mij met den toestand
der zaken bekend had gemaakt en van de positie der muitelingen
behoorlijk onderrigt was, begreep ik dat het volstrekt noodzakelijk
zoude zijn, om de oproerige negorijen op de kust van Hitou het
eerst tot onderwerping te dwingen, en de rust op het eiland Ara-
boina te herstellen en te verzekeren voor en aleer men iets met
voordeel en zonder gevaar tegen de muitelingen op Saparoua en
verdere naburige eilanden konde ondernemen.

Geen canonneerbooten noch andere ligte gewapende vaartuigen
ter mijner dispositie hebbende, was ik verpligt om de Ternaatsche
corra-corra's aftewachten, waarvan op den 12= October een divisie
arriveerde.

Dadelijk nam ik mijne maatregelen en liet op den 16* October
eenen algemeenen aanval doen ', waarvan ik de eer had Uwe
Excellentiën bij mijne missive van den 20 October, N°. 39, de
omstandigheden en goeden uitslag te bedeelen, en waaraan ik de
vrijheid neeme mij te refereren -; het wel gelukken van deze
expeditie was van zeer veel aanbelang, de rust op Amboina wierd
daardoor niet alleen geheel hersteld, maar ook het vertrouwen
op de maatregelen van het Gouvernement zoowel bij de ingezetenen
in het generaal als bij de militairen in het bijzonder.

Verschijde regenten, die zoo wat geaarzeld hadden, kwamen
mij dadelijk van hunnen eerbied en onderwerping verzekeren, en
de geestdrift der Ambonsche burgers was door dit succes zeer
aangevuurd; meer dan drie honderd vrijwilligers boden zich aan
om tegen de muitelingen mede optetrekken, waarvan ik dan ook
gebruik gemaakt heb door detachementen van hen, bij iedere
divisie te plaatsen.

Nadat de gewapende chaloepen en manschappen, behoorende
tot de equipagie van Z. M. Scheepen de Admiraal Evertsen en
Nassau, die de bovengemelde expeditie hadden mede gedaan,
terug waren gekomen, liet ik deeze twee scheepen dadelijk naar
de baaij van Saparoua verzeilen, en aldaar zoodanige positie
nemen, dat dezelven bij den generaalen aanval, die ik mij tegen
de voornaamste verschansingen der muitelingen voorstelde te zullen
laten doen, met hun geschut de opmarsen onzer troepen konden
dekken en het vlugten der vijanden beletten.

Vervolgens posteerden zich de Iris op mijn bevel voor de negorij
van Hatouwana, de Venus voor de negorij Kolor, de Zwaluw

Zie bl. 28.
Zie den brief op bl. 31-33.
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aan de binnenzijde van Noessalaut tegenover Saparoua, en eindelijk
liet ik de Maria Reygersbergen in de baaij van Porto ankeren,
ten einde de landing onzer divisiën, die ik voorhad aldaar te
laten doen, te dekken en de voorname negorijen van Porto en
Haria, die zeer sterk verschanst waren, met deszelfs geschut alvorens
te tragten te vernielen en den vijand daar uit te verdrijven.

Hetgeen ik mij voorgesteld had, reusseerde volkomen. De muite-
lingen op Saparoua, door de onverwachte verschijning van zoo
veele groote en sterk gewapende scheepen, die hun als het ware
omsingelden, in het onzekere gebragt waar de voornaamste aanval
zoude geschieden, konden zich niet vereenigen ', maar moesten
alle hunne verschansingen bezet houden, konden dus ook geen
hulp aan die van Haroukou geven, en moesten die aan hun lot
overlaten, dat zeer spoedig beslist wierd, want ik had, inmiddels
de scheepen naar hunne bestemming opwerkten, mij naar onze
militaire post op Haroukou begeven, en aldaar de corra corra's,
kruis-orangbays en verderen ligte vaartuigen doen verzamelen,
dezelve verdeeld in drie divisiën, op welke zich drie honderd man
militairen embarqueerden onder het bevel van den majoor Meijer,
die, door mij van de nodige instructiën voorzien zijnde, op den
2" November van Haroukou vertrok en den volgenden morgen
bij de negorij Pilau, op twee punten landde, zijnde ik onderrigt,
dat de negorij zeer sterk verschanst en door een groot aantal
nuiitelingen bezet was; de Ternaatsche Alfoeren trokken inmiddels
door de bosschen en omsingelden dus de voornoemde Negorijen,
door welke maneuver men zonder eenige tegenweer van belang
over de drie honderd gevangenen bekwam, waarvan de majoor
Meijer dadelijk vier en twintig, zijnde alle bekend als hoofden,
capteins en eerste voorvechters, op mijn order liet fusileeren; aan
alle de overigen wierd vergiffenis verleend; en zij wierden naar
hunne negorijen terug gezonden.

Op Pilau bevond zich èen oud vervallen fortje, dat zoo veel
mogelijk in staat van defentie wierd gebragt en ik liet een vierde
divisie van ioo man, die als reserve te Amboina was geformeerd,
met twee veldstukken naar derwaards overkomen en aldaar post
vatten, ten einde eene onbelemmerde communicatie met de post
van Haroukou te houden.

De majoor Meijer begaf zich met de flotille vervolgens naar
Holaliauw, insgelijks eene groote versterkte Negorij aan de Noord-

• Vorg. bl.46 en 55. — „The plan of a tfotift/e oéjedine always perplexes the
enemy, and when skilfully used, as by the Japanese in the war of 1894,
may always lead to notable successes.'' Bl. 148 van het in dl. I I , bl. 617,
noot 4 vermelde werk van HENDERSON.
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Oostkant van voorn, eiland, alwaar de vijand onze troepen niet
afwagtte, maar in de bosschen vlood; de negorij wierd vernield,
en sterke detachementen van gewapende burgers en Alfoeren
wierden door het gebergte gezonden om eene groote negorij, Aboro
genaamd, en aan de Zuidzijde gelegen, te vernielen.

Eindelijk was den 9" November bepaald voor den algemeenen
aanval op Saparoua.

In den avond van den 8" had de captein Groot reeds den
vijand uit de verschansingen bij de negorijen van Porto en Ilaria
met deszelfs geschut verdreven, en door een sterk detachement
uit deszelfs equipagie de negorijen laten verbranden. Onze troepen
debarqueerden dus vrij en onverhinderd, en de majoor Meijer
marcheerde met zijne divisiën militairen, versterkt door eene divisie
matrosen van de Maria Reygersbergen en ruym 500 Ternataansche
Alfoeren, geregeld op tegen de voornaamste verschansing der

. muitelingen, bij de negorij Tiouw, alwaar hun grootste magt bijeen
verzameld was.

Terzelver tijd moest volgens mijne gegeven bevelen het gansche
guarnisoen van het fort Duurstede (hetwelk 's avonds te voren
reeds door een detachement uit de equipagie van de Nassau ver-
vangen was) onder capitein Lisnet, hebbende 2 veldstukken bij
zich, een uitval doen, en de negorij Tiouw van de Oostzijde
aanvallen, zoodra men het vuur van den majoor Meijer zoude
hooren, hetwelk des morgens tegen 7 uur opgemerkt zijnde, ook
door voornoemde Capitain wierd uitgevoerd door de vijandelijke
verschansingen op eene moedige wijze aan dient kant in te dringen;
inmiddels vuurden de liniescheepen met hun zwaar geschut door
het bosch en over de bergen, om het aanrukken of te wel het
vlugten der muitelingen te beletten, dewelke door alle deze dispo-
sition spoedig in de war raakten en van alle zijden met de bayonet
uit de verschansingen verdreven wierden.

De zaak was hier, zooals ik mij voorgesteld had, beslissend;
de negorij Tiouw stond in een oogenblik van rondsomme in den
brand, en binnen een uur tijds waren die hardnekkige booswigten,
die zich in hunne zeer wel aangelegde verschansingen veilig achtten,
geheel uiteen gedreven en de bosschen ingejaagd en verspreid.

Tiouw ingenomen zijnde, was de communicatie van Porto met
het fort Duursteede geopend en onze troepen namen dien avond
goede positien.

De capitein Groot, die de scheepen en gewapende vaartuigen,
tot de expeditie behoorende, commandeerde, had intusschen alle
de gewapende chaloepen gezonden rondom het eiland, met order
om alle de inlandsche vaartuigen, die zich op strand bevonden,
te vernielen ten einde het vlugten der oproerlingen te beletten;
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met welke gelegenheid een hunner voornaamste hoofden door den
luit'. Veerman gevangen wierd gemaakt.

Den volgenden dag zond de majoor Meijer een sterk detachement
over de bergen naar de negorij Booij, waarheen Matulesia het
opperhoofd der muitelingen, met eenige zijner voornaamste aan-
hangelingen gevlugt was, en het gelukte den Amboineschen luit'.
Pietersen dien grooten booswicht benevens twee van zijne luit",
in handen te krijgen, en mét behulp van eenige der flotille-vaar-
tuigen nog dien avond aan boord van de Evertsen in verzekerde
bewaring overtegeven.

De majoor Meijer begaf zich vervolgens met een sterk detachement
naar de negorij van Sorry Sorry, Oelat en Ouw, alwaar een ge-
deelte der vlugtende muitelingen zich weder verzameld had.

Dan onze overwinnende troepen den vijand te ligt achtende,
wierd een detachement onder den Eersten Luitenant Richemont
door hem met eenig verlies teruggedreven, waarop de majoor
Meijer met zijn geheele magt (:die door het detacheren en het
bezetten van onderscheide posten zeer verzwakt was:) aanrukte, en
de muitelingen tot aan de negorij @uw vervolgde, die, door ver-
scheiden muuren van koraalsteen versterkt zijnde, aan hun gelegen-
heid gaf, zich daarachter te retireren, en waardoor wij nogal
manschappen verloren, zijnde verpligt die verschansingen telkens
met de bajonet te veroveren, bij welke gelegenheid den voor-
noemden Majoor het ongeluk trof van zeer gevaarlijk gewond te
worden; de eerste luitenant Richemont was gesneuveld, en de
capitein Krieger wierd ook gewond, doch heeft zijn post gehouden,
en had het geluk door het in brand steken der negorijen den
vijand staande te houden totdat de versterking, die zoo over
land als met de chaloepen der oorlogschepen nog dien zelfden
avond aankwam, als wanneer de muitelingen voor het laatst uiteen
gedreven, en in de bosschen gejaagd zijn, waarmede de groote
zaak als beslist beschouwd konde worden, wijl de volgende dagen
de ingezetenen zich kwamen onderwerpen, en om vergiffenis
smeekten.

Na het vertrek der flotille van Haroukou was ik weder na
Amboina teruggekeerd, om verder de nodige dispositiën te neemen
voor de verdeeling der militairen, met de Venus en Wilhelmina
aangebragt, en vertrek dier beide scheepen naar hunne posten te
bespoedigen, zijnde het ingehuurd gewapend scheepje, de Dispatch
ter rhede van Haroukou ter mijner dispostitie blijven leggen,
waarmede ik mij op den 12" November naar Saparoua begaf ten
einde in persoon op alles order te stellen.

Dadelijk na mijne aankomst ter rhede van het fort Duurstede,
kwamen de Hoofden der onderscheiden negorijen zich aan mij
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onderwerpen, en na eenige der schuldigsten te hebben doen
gevangen nemen, was de rust op het eiland hersteld, en de
ingezetenen keerden gaandeweg in hunne negorijen terug.

Die van het eiland Noessalaut onderwierpen zich ook spoedig
na vijf en twintig der voornaamste oproerlingen te hebben over-
gegeven , waarvan ik eenen, die als een eerste voorvegter herkend
wierd, liet doodschieten, en de overigen als arrestanten naar
Amboina zond, om vervolgens naar Java te worden overgevoerd:
hiermede was dit eiland in rust.

Eenige dagen hierna, wierd nog een slaaf opgebragt, die het
eerst het fort Duurstede bestormde en de vrouw van den Resident
van den Berg vermoord had, en daarvoor door Matulesia tot een
zijner capiteins was aangesteld, en tot het laatste toe den weg
van Hatoewana bezet had gehouden, en de ingesetenen belet
zich aan mij te komen onderwerpen. Aan dezen booswicht konde
ook geene genade bewezen worden; ik liet denzelven in het
bijzijn van al het negorij-volk dood schieten.

Voor dat ik Saparoua verliet, gaf ik de nodige bevelen, om
een veldschans op Porto en een op Hatoewana op te werpen, en
om in ieder der ze)ven een post van 50 man te houden, ten einde
ten allen tijden tegen de invallen der Cerammers gedekt te zijn.

Op Amboina teruggekeerd zijnde, liet ik de hoofden en aan-
voerders der muitelingen door den Raad van Justitie te regt
stellen, de welke er dan ook drie en twintig bij onderscheiden
vonnissen ter dood heeft veroordeeld, doch waarvan ik aan negen,
uit naam van Zijne Majesteit, die straffe heb geremitteerd, zoo als
ik de eer gehad heb, bij mijne missives van den 14" December
1817, N° 146 en 24" February 1818, N° 238, Uwe Excellentièn
kennis te geven, en waarvan de motiven in mijne deswegens
genomen besluiten van den 3" December, N" 111, 18 Februari
1818, N" 218 en 19 Febr., N° 219 en 220, nader voorkomen.

Een groot aantal gevangenen, die ik als gevaarlijk voor de
openbare rust beschouwde, zijn bij onderschijdene gelegenheden
naar Java gezonden, waarvan ik de eer gehad heb Zijne Excel-
lentie den Heere Gouverneur Generaal in der tijd kennis te geven.

En hiermede vertrouw ik de rust op Saparoua geheel hersteld
te zijn, ofschoon bij mijn vertrek nog eenige weinige, die als
hoogschuldig gedenonceerd waaren, zich in de bosschen ver-
schooien hielden, doch dewelke zoo door mijne genomen maat-
regelen , als door die van den Generaal De Koek reeds in handen
gevallen en gestraft zijn.

Er bleef nu nog over om de inwoonders der negorijen langs de
Zuidkust van Ceram gelegen te straffen, zoo voor de hulp, die
zij aan de muitelingen hadden gegeven, als voor de door hen
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gepleegde gruwelijke moorden aan de Europeesche gevangenen,
die bij gelegenheid der mislukte expeditie onder den majoor
Beetjes in handen der muitelingen waren gevallen, en aan de be-
zetting van Loehoe en verdere Christen-ingesetenen van die negorij.

En eindelijk omdat hunne regenten niet waren opgekomen om
aan het nieuw aangekomen Nederlandsch bestuur hunnen ver-
schuldigden eerbied en onderwerping te betoonen, alsmede om
bij die gelegenheid den eed van trouw aan het zelve te doen,
zooals zulks altijd gebruikelijk geweest is, en mij ook zeer nood-
zakelijk voorkomt.

Daar het saisoen reeds zóó verre verlopen was, dat men
dagelijks slegt weder uit het Zuiden te verwagten had, moest dus
een expeditie op de Zuidkust van Ceram ten spoedigste voort-
gang hebben en uitgevoerd worden, waarom ik dan drie division
van gewapende vaartuigen organiseerde, die op drie onderscheiden
punten langs de kust te gelijker tijd konden ageeren. Het her-
nemen van het fort te Loehoe was het voornaamste gedeelte dezer
expeditie, en de uitvoering daarvan had ik den capitein Groot
en den capt. (nu majoor) van Driel opgedragen.

Een groot aantal muitelingen bij onze eerste expeditie op de
kust van Hitoe naar Ceram gevlugt, benevens veele ingesetenen
van de daar tegen over leggende groote negorijen Piroe, Tanono
en Caybobo hadden zich te Loehoe genesteld en wierden aan-
gevoerd door het beruchte hoofd CWOC/XJ/M genaamd: dezelve
wachtten de onzen moedig af, dan de Marie Reygersbergen, op
een pistoolschot van de klippen geankerd zijnde en de landing
van onze gewapende manschappen dus zeer goed kunnende
dekken, was de zaak spoedig beslist: de vijand vlugtte overal de
bosschen in.

De twee andere divisien vernielden binnen den tijd van drie
dagen, alle de negorijen langs de kust tot Tamilouw toe, benevens
alle de vaartuigen, die zich op strand bevonden.

Verder dan laatst gem. negorij wilde ik de kleine vaartuigen
niet wagen, alzoo men reeds dagelijks slegt weder uit het Zuiden
had, en moest dus de expeditie ter vernieling der overige negorijen
op de bovenkust, tot de maand van April uitstellen, die ook
naderhand door den kapitein-luitenant van Schuier op bevel van
den generaal De Koek zeer goed is uitgevoerd, zooals Uwe
Excellentiën uit het rapport van voornoemden Gouverneur zullen
ontwaard hebben.

Intusschen was het regtsgeding van het algemeen opperhoofd
der muitelingen Thomas Matulesia en dat van drie andere
voorname hoofden en aanvoerders opgemaakt en alle vier ter
dood veroordeeld. De uitvoering van dit vonnis liet ik met de
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grootste plegtigheid vergezeld gaan; ten einde de indruk dezer
straf op de wispelturige ingezetenen zoo veel doenlijk te versterken,
en om dezelve zoo lang het eenigsints mogelijk was ten afschrik
in geheugen te doen houden, had ik dat gedeelte van het vonnis
van Thomas Matulesia ook goedgekeurd, waarbij bepaald wierd,
dat zijn dood ligchaam in eene ijzeren kooy aan eene buitengalg
zoude opgehangen worden.

De treurige plegtigheid heb ik vóór mijn vertrek nog twee maal
moeten laaten herhalen: de eerste aan vier voorname hoofden,
die zich tevens aan moord hadden schuldig gemaakt, waaronder
een herkend is, als een der moordenaaren van de famillie van
den Resident van den Berg te zijn geweest; en de laatste executie
was die van den berugten Oeloepaha, opperhoofd der muitelingen
van de kust van Hitoe, dewelke in de laatste expeditie levendig
in onze handen was gevallen, zooals Uwe Excellentien uit mijne
missiven van den 12" January 1818, N° 183 en 24= february, N°
238, zullen hebben ontwaard.

Uit de verschillende verklaringen en uit de verhooren van
eenige gevangenen, was mij gebleeken dat de ingezetenen van

muitelingen van buskruid hadden voorzien, en wel in ruiling tegen
de nagelen, die zij in 's Gouvernements pakhuys in het fort
Duurstede hadden buit gemaakt, bedragen hebbende c* 10/m
ponden; ook was ik in het zekere onderrigt, dat die Cerammers
beloofd hadden, tegen eene gedeeltelijk reeds op rekening ont-
fangen hoeveelheid nagelen, meerder ammunitie op Baly en
en Lombock te gaan verruilen, en daarmede bij het doorkomen
van den Westmousson te zullen terugkeeren.

Ik vond deze ontdekking van zóó veel aanbelang, dat ik dezelve
aan Zijne Excellentie den Heere Gouverneur Generaal, bij eerst
voorkomende scheepsgelegenheid mededeelde en Zijne Excellentie
voorstelde om des mogelijk eenige onzer gewapende vaartuigen
op Java voorhanden, op de hoogte van Baly en Lombok te laten
kruisen, ten einde deze Ceramsche vaartuigen op te ligten; en
ik van mijne zijde liet dadelijk Z. M. Fregatten de Wilhelmina
en Maria Reygersbergen, alsmede de korvetten Venus en Iris,
op verschillende punten een geruimen tijd kruisen, totdat de
harde Westewinden de vaart der inlandsche vaartuigen zoude
stremmen; en het gelukte het eerstgenoemd fregat om vier der-
zelven, dewelke van geene paspoorten waren voorzien, en waarvan
er drie van Baly en Lombock kwamen en van buskruid voorzien
waren, te vernielen.

Zoodra de opstand op Saparoua gedempt was, zond ik de
Tidoreesche en Ternaatsche corra corra's terug; en bedankte de

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:10AM
via free access



IN DE MOLUKKEN IN 1817. 143

Sulthans zoo bij missive als mondeling door den Resident van Ternaten
voor hunne bewezen hulp aan het Nederlandsche Gouvernement.

Om den draad van inlandsche zaken niet af te breken en mijne
genomen maatregelen tot het herstellen en bevestigen der rust in de
Molukkos aan Uwe Excellentiën ter goedkeuring voor te dragen, zal
ik die, betrekkelijk den Sulthan Mudah van Tidor alsnu vervolgen.

Uwe Excellentiën zullen reeds uit mijne Secreete missive van
den 16 October, N° 6, mijne gevoelens omtrent dien jongen
vorst ontwaard hebben. en daar ik deselve breeder ontwikkeld
heb, in mijn Secreet besluit van den 15 January N° 8 en Secreete
Instructie aan den kapitein Groot in dito 15 January N° 7, ben
ik zoo vrij mij daaraan te refereeren.

Ik liet dan Z. M. schip Adm' Evertsen en fregat Maria Reygers-
bergen naar Ternaten opwerken, en gaf aan den commanderenden
officier kapt" Groot, zoo als ook aan den fungerenden resident
van Ternaten, de noodige bevelen om den prins Djamaludien te
arresteeren, en als staatsgevangen naar Java over te voeren,
totdat door Uwe Excellentiën nader hierin beslist zoude worden;
dan weinige dagen na het vertrek der voornoemde schepen,
ontfing ik het onverwacht berigt van den fung'' resident van
Ternaten, dat meergemelde Prins was gevlugt, en zich aan het
hoofd van zijne aanhangelingen op de kust van Halmaheira had
gesteld, en zich reeds vijandig tegen den sulthan van Tidore had ge-
dragen , gebruik makende van de ongunstige omstandigheid waarin
laatst gernd" zich bevond, door het gemis van het grootste gedeelte van
zijne oorlogsmagt, die ter mijner dipositie naar Amboina was
afgezonden, doch die juist zeer kort daarna, en dus zeer te pas
terugkwam, en die dadelijk hem tegen wierd gezonden, hetgeen
tengevolge had, dat de jonge vorst spoedig van een gedeelte van
zijnen aanhang verlaten wierd, en de sultan van Tidore aan den
kapt" Groot verklaarde geene hulp noodig te hebben, die hem
zulks had aangeboden. Daar ik echter bedugt was, dat die jonge
ondernemende Prins, in navolging van zijn oom prins Noeko ',
naar Ceram of andere om de Oost gelegen eilanden zich begeven
zoude, als wanneer hij steeds veel ten nadeele van Z. M. belangen
in die gewesten konde uitvoeren, en door stroperijen onze bezit-
tingen verontrusten, oordeelde ik noodig Z. M. korvet de Venus
zoo spoedig mogelijk naar de Oostkust van Halmaheira te zenden,

' In 1784 had sultan KAMALOEDIS den troon van Tidore beklommen. Hij
werd in 1797 verjaagd door don prins NOEKOK , oudsten zoon van een vroegeren
sultan. Nbekoe, geholpen door de Engelschen tegen het Nederlandsche gezag,
plaatste zich op den troon als sultan AMIROEDIN; „hij is echter nooit als sultan
erkend door hot nederlandsche gouvernement, tegen hetwelk hij, in veroeniging
met de Engelsehen, hardnekkigen oorlog gevoerd heeft". Fan der 6V06, bl. 318.
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met last aan den kap' luit' Van Schuier, om hetzij door list of
door geweld, te trachten zich van den prins Djamaludien meester
te maken, en waarin die officier gereusseerd is, zooals Uwe
Excellentiën uit het rapport van den Gouverneur der Molukkos,
den Generaal De Koek, zullen ontwaard hebben; zijnde meergem^
Prins ingevolge de door mij achtergelaten bevelen, en waarvan
ik de eer had Uwe Excellentiën bij mijne missive van den 24 febr>',
N° 244, kennis te geven, naar herwaards overgevoerd, en bevindt zich
thans als staatsgevangen alhier; waarmede ik mij verzekerd houde,
de rust in dat gedeelte der Molukkos ook hersteld en bevestigd is.

Het zal echter nodig zijn ter verzekering der rust in het vervolg,
dat de troonsopvolging van Tidore door Uwe Excellentiën worde
bepaald; intusschen worden de drie districten van Weda, Mabah en
Patanie, die, zoo als ik reeds de eer gehad heb Uwe Excellentiën
te bedeelen, aan prins Djamaludien door het Engelsche Gouver-
nement van Bengalen waren toegewezen, thans door den regerenden
sultan van Tidore provisioneel geadministreerd en bestierd.

Onder de op mijne order naar Java verzonden gevangenen,
bevinden zich twee personen van eenig aanbelang, beiden door
het Britsch bestuur aan ons als staatsgevangenen overgegeven,
namelijk de Ternaatsche prins Ibrahim, bevens zijne famillie, en
de zoogenaamde Radja Djololo met zijne famillie ', die, ofschoon
niets met den opstand der ingezetenen van de Ambonsche eilanden
gemeen hebbende gehad, echter voor het behoud der rust in het
vervolg uit de Molukkos dienden verwijderd te blijven.

Ten einde Uwe Excellentiën met hunne omstandigheden eenigzins
bekend te maken, neme ik de vrijheid mij deswegens te refereeren
aan een rapport van den fung'* resident Neys, aan Commissarissen
tot de overname der Molukkos in der tijd ingediend, en waarvan
een afschrift onder de bijlagen zal voorkomen Sub Litt" / / ,
alsmede een verzoekschrift van voorn''* Radje Djololo aan mij

gerigt, waarop ik vermeend heb geen regard te
moeten slaan.

Van alle de overige uit de Molukkos verwijderde
ingezetenen heb ik aan Zijne Excellentie den Heere
Gouverneur Generaal kennis gegeven, en de des-
wegens genomen disposition komen voor, in het bij
het verslag gevoegd cahier van besluiten onder de
N°* in margine vermeld.

Het verslag wegens de door mij genomen maat-
regelen en gegeven bevelen tot demping van den .
opstand en het verzekeren der openbare rust onder

' Verg. dl. II, bl. 032, al. 2 en de daar vermelde bladzijden.
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de ingezetenen der Ambonsche eilanden en den uitslag daarvan
aan Uwe Excellentiën eenigzins gedetailleerd en agtervolgend
hebbende voorgedragen, zal ik alsnu terugkeeren, en Uwe Excel-
lentiën verder van mijne verrigtingen gedurende deze mijne com-
missie kennis geven.

Zoodra ik de manuance van zaken bij mijne komst op Amboina
had op mij genomen, had ik den heere Neys (: zoo als ik Uwe
Excellentiën hier boven reeds bedeeld heb:) tot fung<* resident
van Amboina benoemd, en denzelve gelast om de civiele admini-
stratie van den gewezen gouverneur van Middelkoop, overeen-
komstig de bestaande orders en reglementen overtenemen, en
zich vervolgens daarmede te belasten en in allen deele te surveil-
leeren, zooals ook om zich met de details van de inlandsche
huishouding en politie onmiddelijk te bemoeijen, evenals zulks
bevorens door den Gouverneur wierd waargenomen. Deze ambte-
naar, behoorlijk verbaal van zijne verrigtingen in die betrek-
kingen gehouden hebbende en alle uitgaven en verstrekkingen
door hem zijnde geordonnanceerd, zoo acht ik denzelven voor de
administratie van 's Gouvernements gelden en goederen dan ook
verantwoordelijk, waarom in dit verslag ik hiervan geen verdere
melding zal maken, als alleen dat voorn** Resident, na de over-
name der administratie, mij berigtte, dat dezelve volgens zijne
gedachte niet in order was, en alle boeken ten achteren waren;
dat het hem ook voorkwam, eenige ambtenaren niet voor de
posten, die zij bekleeden, berekend waren, onder anderen de
hoofdadministrateur Croese, die ofschoon zeer wel in staat zijnde,
om het gewone werk van een bureau nategaan en waartenemen,
echter geene de minste kennis had van zulk een omslagtige generale
administratie, en geene geschiktheid bezat, om de geëmploijeerden
op de bureaux en bij de pakhuyzen tot hun pligt te houden. Ik
heb daarom noodig geoordeeld dien ambtenaar van deezen post
te ontslaan, en was voornemens om de residentie van Saparoua
aan hem op te dragen; doch daar ik spoedig ontwaarde dat hij
de inlandsche taal niet magtig was, moest ik daarvan afzien, en
plaatste hem als winkelier en directeur van de Wisselbank, in
steede van den heer Smit de Haart, die, een geruime tijd de
residentie van Hila na genoegen hebbende waargenomen, door
mij tot resident van Saparoua is aangesteld geworden.

Bij mijne missive van den 10 Decb"\, N°. 137, gaf ik Uwe Excel-
lentiën kennis, dat ik noodig geoordeeld had, den post van
Superintendent der negorijen te moeten intrekken, waarvan ik de
motiven in mijn deswegens genomen besluit den 8" Novo'. II., N°. 64,
heb gedetailleerd; daar ik over de behandeling der inlandsche
zaken van den gewezen superintendant Rijcke zeer wel te vreden

10
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was, benoemde ik denzelve tot resident van Hüa, in plaats van
den op deszelfs verzoek ontslagen resident Burghgraaf, aan wien
ik toestond, om tot herstel van zijne gezondheid naar Java overtegaan.

De resident van Horoukou Uijtenbroek weinig geschiktheid
hebbende laten blijken tot het behoorlijk waarnemen van dien
post, ontsloeg ik denzelven op het verzoek reeds bevorens aan
Commissarissen ingediend, en stelde in deszelfs plaats den resident
van Bouro Ceberg, wiens post ik deed vervullen door den ge-
pensioneerden kapitein Baudoin, dien ik onder goedkeuring van
Zijne Excellentie den Heere Gouverneur Generaal, van Sourabaya
ter mijner dispositie had medegenomen.

Ondertusschen moest de post van hoofd-administrateur vervuld
worden, waarvoor de heer Neijs, noch ik, geenen der op Amboina
zich bevindende ambtenaaren geschikt oordeelde buiten den heer
Morrees, president van den Raad van Justitie, die denzelven met
eenige vermeerdering van tractement dan ook op zich nam, hoewel
die ambtenaar eenigen tijd daarna mij verklaarde, dat hij de uit-
gebreide verpligtingen aan dien post verbonden, bevorens zoo
niet had ingezien, en dus daarvan weder ontslagen wenschte te
zijn, doch waarin ik heb gedifficulteerd en hij heeft dus die functie
blijven waarnemen.

Ik had wel gewenscht in eenige posten ook veranderingen te
kunnen maken, dan gebrek aan daartoe geschikte ambtenaren
belette mij zulks; het kwam mij intusschen voor dat de lijst van
civiele ambtenaren en geëmploijeerden voor de residentie van
Amboina benoemd en vastgesteld, alsmede de daaraan verbonden
tractementen voor eenige vermindering en bezuiniging vatbaar
was, waarom ik nodig oordeelde dezelve dan ook te reduceeren,
en bepaalde dezelve zoo als bij mijn besluit van den 11° November
11. N°. 71 voorkomt, mij overtuigd houdende, dat wanneer de
administratie eens geheel in orde zal zijn, men gevoegelijk nog
eenige werkzaamheden van verschillende posten bij eikanderen
zal kunnen voegen; vooral als de omslagtige rapporten en opgaven,
die thans zoo door den Raad van Finantiën als de Algemeene
Rekenkamer gevorderd worden, ook eenigzins vereenvoudigd zullen
zijn.

Bij mijne missive van den 21= October N°. 44 had ik de eer
Uwe Excellentiën te kennen te geven, dat ik den secretaris der
Commissie tot de overname der Molukkos C. M. Baumhauer, tot
mijne adsistentie bij mij zoude houden, dan daar in het civiel
bestuur te Banda voorziening vereischt wierd, was ik verpligt dien
ambtenaar naar derwaards te zenden, als aan mij daartoe in allen
deele zeer geschikt voorkomende, zoo als ik de eer had Uwe
Excellentiën bij missive van 10 Decb'. 11. N°. 138 te bedeelen, en
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daar ik in het deswegens door mij genomen besluit in dato 25
Novb^. N°. 94 dien ambtenaar geauthoriseerd heb om de function
van resident op Banda uitteoefenen, totdat hierin nader door
Uwe Excellentiën zoude zijn voorzien, en ik alle redenen heb om
over de directie van denzelven bijzonder te vreden te zijn, zoude
ik Uwe Excellentië'n voorstellen den voorn^ heer C. M. Baumhauer
als resident van Banda te bevestigen.

Ik heb te dier tijd ook noodig geoordeeld den post van algemeen
boekhouder in die residentie in te trekken, en de werkzaamheden
daaraan verbonden, aan den administrateur op te dragen, en
daarvoor eene geringe verhooging van tractement bekomen heeft.

Ook heb ik van tijd tot tijd eenige mindere aanstellingen gedaan,
en veele disposition genomen, het huishoudelijk bestier betreffende,
die alle in de afschriften mijner missiven en besluiten, bij dit
verslag gevoegd, voorkomende, ik ter bekorting van hetzelve, en
ter vermijding van herhalingen de vrijheid neme mij daaraan te
mogen refereeren.

Ik vind mij echter verpligt onder de aandacht van Uwe Excel-
lentiën te brengen, dat de gewezen gouverneur van Middelkoop
zich bij missive van den I2<= Ded/ . 11. aan mij geaddresseerd
hebbende met het verzoek, dat een montant van f 6000 Ind.
hetwelk hij per saldo aan de kas schuldig was p'. factuur Batavia
zoude mogen worden aangerekend, om aldaar betaald of ver-
eevend te worden, daar hij door het onverwagt bekomen van
deszelfs ontslag als Gouverneur sedert den 2* October zonder
eenig genot van tractement zich in grote verlegenheid bevond,
zoo doordat hij een groot verlies had ondergaan op den verkoop
zijner goederen, als ook dat hem eene vergoeding was opgelegd
voor eene bevonden minderheid bij natelling van eenige kisten
met duiten van Java aangebragt, welk verzoek ik heb toegestaan,
en waarvan de beweegredenen in het door mij deswegens genomen
besluit van den 13" December II. N°. 128 meer gedetailleerd voor-
komen, de verdere beslissing over de pretensie van voornoemden
Gouverneur aan Uwe Excellentiën overlatende.

Onder de door mij genomen disposition, waarop de goedkeuring
van Uwe Excellentiën zal vereischt worden, is ook die betrekkelijk
het afstaan van specerijen uit 's gouvernements magazijnen voor
huisselijk gebruik aan de ingezetenen van Amboina, Banda en
Ternaten, hetwelk ik provisioneel bij besluit in dato den 16= Janv
II. N°. 175 heb toegestaan en wel tegen contante betaling als:

de garoffel nagelen a twee

de notenmuscaat . a vijf gulden het pond,

de foely . . . . a acht
zijnde de Resident geauthoriseerd om de noodige maatregelen te
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beramen, dat van deze vergunning geen misbruik kan worden
gemaakt.

Insgelijks verhope ik het de goedkeuring van Uwe Excellentiën
zal wegdragen, dat ik den post van superintendent over de scholen
in de Molukkos, heb ingetrokken. Reeds kort na mijn aankomst
op Amboina gaf ik Uwe Excellentiën bij eene secrete missive in
dato 16 Octb^. N°. 4, kennis van het bestaan van zoodanig een
ambtenaar en van den persoon die dezelve bekleedde; bij nadere
ondervinding kwam het mij voor, deze superintendentie zeer
oneigenlijk door een persoon en nog wel door een vreemdeling,
die geen woord van onze taal verstond, wierd waargenomen; het
gevoelen van de voornaamste ambtenaren en ingezetenen stemde
daarin mede met mij overeen; en ik vermeende ook dat Com-
missarissen tot de overname, denzelven hebben gecontinueerd,
meer uit toegevendheid voor den Britschen resident Martin, dan
wel uit overtuiging van het nut hetwelk die ambtenaar onder ons
bestuur kon aanbrengen, en daar ik in mijn besluit van den
24 febr>'. N°. 232, en missive van dien datum N°. 240 de reden
die mij tot het intrekken van dezen post hebben bewogen, zeer
omstandig heb gedetailleerd, zal ik zoo vrij zijn mij daaraan te
refereeren.

En eindelijk zij het mij vergund mijne laatste genomen dispo-
sition van den 24" febr>'. N°. 234 en 235 hier nog aan Uwe
Excellentiën voortedragen, namelijk die, waarbij ik den post van
resident van Amboina weder heb ingetrokken, en den heer Neys
in zijne vorige betrekking van resident van Ternaten heb terug
doen keeren; de heer Generaal-Majoor en Gouverneur de Koek
was met mij van gevoelen, dat zoodanig een ambtenaar, alsnu
niet meer noodig was, daar de Gouverneur, voor de civile admi-
nistratie verantwoordelijk zijnde, dezelve dan ook onmiddelijk
diende te surveilleeren; ik had echter bepaald, dat de heer Neys
zoo lange op Amboina zoude verblijven als de Gouverneur de
Koek noodig zoude oordeelen, om hem in het in orde brengen
van de administratie te assisteeren en met den toestand der
inlandsche zaken verder bekend te maken.

Ofschoon de residentie van Ternaten steeds een bezwarende
lastpost, voor het Gouvernement is, oordeelde ik het echter noodig,
dat een civiel ambtenaar van kunde en ondervinding en met de
zeden en gewoonten der Inlanders ten volle bekend, aldaar aan
het hoofd van het bestuur wierd geplaatst, daar de rust in de
Molukkos al veel van de vredelievende gezindheden en gedrag
der vorsten van Ternaten en Tidore afhangt; als ook, om indien
Uwe Excellentiën kunnen goedvinden, de residentie van Menado
weder onder het onmiddelijk opperbestier van den resident van
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Ternaten te stellen, waar veele redenen voor zijn, die ik de
vrijheid zal nemen Uwe Excellentiën in eene bijzondere memorie
te ontwikkelen '.

Ik vermeen dus voor resident van Ternaten geen geschikter
ambtenaar als de heer Neys, zijnde een bedaard en oordeelkundig
man, die bij de vorsten en volkeren van de Molukkos zooals ook
op de Noord-Oostkust van Celebes (: waar hij eenige tijd resident
is geweest:) zeer geacht en bekend is.

Hiermede vlije ik mij Uwe Excellentiën met mijne verrigtingen
gedurende mijn verblijf in de Molukkos te hebben bekend gemaakt,

. vooral met de zoodanigen welke onmiddelijk betrekking hadden,
op de door Uwe Excellentiën aan mij opgedragen vereerenden
last, namelijk de herstelling der rust in de Moiukkos, en het zal
mij de grootste zelfvoldoening geven, indien dezelve met de goed-
keuring van Uwe Excellentiën zullen mogen vereerd worden.

Bij ondervolgend schrijven d.d. 18 October 1818 N° 149 boden
C. C. G. G. afschrift van dit belangrijk rapport den minister van
Koloniën aan :

Onze ambtgenoot de Schout-bij-Nacht Buyskes, heeft ons, be-
halven de successivelijk ingezondene berigten van zijne verrig-
tingen in de Molucco's tijdens zijn aanwezen aldaar, nu, na zijne
terugkomst een algemeen verslag aangeboden van zijne volbragte
commissie, en hetzelve doen volgen van eene opgave der redenen,
welke zijns oordeels, tot de onlusten (:door zijn beleid zoo spoedig
en gelukkig gedempt:) aanleiding hadden gegeven. Hij heeft de
oorzaken daarvan, van vroegere dagen opgespeurd, en die met
hetgeen in latere tijd is voorgevallen, in verband beschouwd.

Wij bieden Uwe Excellentie van deze belangrijke stukken afschriften
bij deze aan -.

Wij vertrouwen dat Uwe Excellentie daarin zal zien doorstralen,
de wijsheid met welke de maatregelen zijn genomen, en de vast-
heid met welke dezelve zijn uitgevoerd, waaraan dan ook den
gelukkigen uitslag is te danken geweest.

Op de door den Schout-bij-Nacht gelegde gronden, is ook de
Generaal-Majoor de Koek voortgegaan, en de rust, die reeds bij
zijne aankomst volkomen hersteld was,, is nu bevestigd.

Het vertrouwen op het Nederlandsch Gouvernement is terugge-
keerd, en hetzelve wordt nu geëerbiedigd en bemind bij de inge-
zetenen: dit getuigenis leggen zelfs vreemdelingen daarvan af.

Wij hebben ons, uit hoofde van de betrekking welke onderling

• Hiermede in overeenstemming Engelhard's oordeel; zie dl. I, bl. 388.
2 Zie ook dL II , bl. 570-578.
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tusschen ons en den Schout-bij-Nacht bestaat, onzes ondanks
genoodzaakt gezien, aan onze gevoelens den teugel niet te vieren
en ons weerhouden van breedvoerigen lof aan een onzer leden
toetebrengen, doch wij beschouwen het niet te min eenen onver-
mijdelijken pligt, die wij met genoegen volbrengen, om de aandacht
van Uwe Excellentie te vestigen, op de gepaste wijze waarop deze
moeijelijke en tedere zaak is volbragt, en wij vertrouwen dat Uwe
Excellencie insgelijks met genoegen aan Zijne Majesteit onze ge-
voelens deswegens zal openleggen.

Ofschoon de Regeering ook op den duur zeer tevreden bleek
over De Kock's beleid, zou hij niet lang als gouverneur in de
Molukken blijven en wel omdat met het einde van 1818 de leger-
commandant Anthing naar het vaderland moest terugkeeren en
De Koek tot zijn opvolger bestemd was. Hierop heeft betrekking
ondervolgend particulier schrijven, gedagteekend Buitenzorg, 21 Juni
1818 van den heer Van der Capellen aan De Koek ' :

Waarde Generaal!

Ik heb drie particuliere brieven aan U te beantwoorden, eene
van Sidayoe van 23 Jan. en twee van Amboina, waarvan ik alleen
de laatste van 10 Mey thans hier heb.

In de eerste plaats zeg ik U dank voor alle de blijken van
verknochtheid, die in alle Uwe brieven doorstralen, waaraan ik
niet twijfelde, maar waarvan mij de vernieuwde verzekeringen
zeer aangenaam geweest zijn. Mijne gevoelens voor U zijn U be-
kend, zoo dat het niet noodig zijn zal op nieuw hier over uit te
weiden.

Met zeer veel genoegen hebben wij Uwe voorspoedige reis ver-
nomen. Al het geen ik in Uwe brieven over den tegenwoordigen
staat der in opstand geweest zijnde gedeelten van Uw Gouvernement
vinde is geruststellend en wij houden ons verzekerd, dat door U
de middelen worden in het werk gesteld om de rust te behouden
en voor de toekomst te verzekeren, zoo als ook om spoedig de
zeer verwarde administratie wederom in eene goede ordre te
brengen. Alle de door U overgezonden officieele stukken dragen
daarvan de duidelijke kenmerken. Niettegenstaande de overtuiging
dat UWEdG. de vereischten bezit, die een Gouverneur der Mol.
hebben moet om het Gouvernement wel te dienen, en dat wij
moeylijk iemand zullen vinden, die U daaromtrent geheel zal
kunnen remplaceeren, is het mij echter nog van meer gewigt

• Rijksarchief: Aanwinsten 1905, XLIV N° 1.
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voorgekomen U in Uwe militaire betrekking wederom hier geplaatst
te zien. Ik heb U dit reeds vóór uw vertrek gezegd, en die nood-
zakelijkheid is mij daarna nog meer gebleken, zoodanig dat ik
officieel aan mijne ambtgenooten voorgedragen heb eenen opvolger
in het Gouvernement der Mol. eilanden te despicieeren. Tot dus-
verre hebben wij onze keuze nog niet kunnen bepalen, en ik
gevoele ook van den anderen kant, dat eene a/ /« J/KWZ^ terug-
roeping voor den dienst in de Molukken schadelijk zoude kunnen
zijn. Ik heb die voordragt gedaan toen ik van het vertrek van
den Gen'. Anthing kennis gaf. Dit vertrek is, zoo als men U wel
van elders zal communiceren, tot de maand December uitgesteld.

Ik heb U hiervan willen prevenieeren om Uwe schikkingen
eenigsints daarna te kunnen maken. Wanneer wij in staat zullen
zijn een ander Gouverneur naar Ambon te zenden, is mij nu nog
onmogelijk te bepalen. Maar dat het mij zeer aangenaam zijn
zoude U met het einde der Oost Mouson wederom hier te zien,
is zeer zeker. Voor Uwe finantieele belangen zal ik zoo veel
mogelijk zorg dragen.

De overgezonden ladingen specerijen zijn zeer aanzienlijk, en
zeer spoedig en gelukkig overgekomen. Wij hadden gedagt met
de Pr. frederik nu reeds een gedeelte naar Nederland te doen
vertrekken, maar volgens de laatst beraamde schikkingen zal nu
dit schip met de overigen in December de reis aannemen. Het
zeer ongelukkig geval den Amsterdam overkomen, heeft ons dubbeld
voorzigtig gemaakt. Het is U waarschijnlijk bekend dat dit schip
met de lading (en verlies van 3 man) in de Algoa Baay in
December 11. vergaan is '. Intusschen zal vooraf met particuliere
schepen eene partij naar Nederland gezonden worden.

Uwe aanmerkingen over Banda zijn belangrijk, en verdienen
ernstige overweging. Het zal altijd moeylijk blijven de noodige
handen te vinden. Uwe propositie om menschen van de Papoesche
en andere eilanden te bekomen, is nog al bedenkelijk. Misschien
dat zich dienaangaande evenwel een middel laat vinden. Ik hoop
dat UHEdG. de tijd zal hebben Banda te bezoeken om bij Uwe
terugkomst met volkomen kennis van zaken de middelen te be-
ramen tot instandhouding van die gewigtige bezitting. Alle banne-
lingen zende ik derwaards, en de maatregel, die ik onlangs bevolen
heb, om die menschen zooveel doenlijk door hunne vrouwen en
kinderen te doen begeleiden, kan misschien iets goeds ten gevolge
hebben.

Dat Clerens niet gekomen is, zal U onaangenaam geweest zijn.

' In de T'adcr-Jandsc/ie ieMeroe/ènuyre» van 1818 eon breed relaas over dit
ongeluk.
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De dood van V. Wense heeft mij die verandering doen maken ' ,
en ik vleye mij dat Kruijthoff(??) van wiens knapheid mij goede
getuigenis gegeven is, de zaak zal kunnen redden. Ik wensch zeer
de Sturler in het civile te kunnen plaatsen en Clerens aan het
hoofd der Administratie. Eerstgen. maakt nu grotere pretentiën
dan voorheen en dringt aan op avancement. Dit maakt de zaak
eenigsints moeylijk. Maar hij is de man niet om aan het hoofd
der Administratie te zijn. Ik houd het nu nog wat slepende. — Het-
geen Gij mij van Kraeyenhof zegt, bevestigt mij in mijne meening
dat wij na Uw vertrek een ander militair commandant te Ambon
moeten hebben. Maar wie? Het doet mij leed geen militair tot
Gouverneur te kunnen benoemen. Dit zoude oneindig beter zijn,
maar ik betuige U geen onzer officieren daartoe geschikt te houden.

Ik melde U geene tijdingen van hier, daar van Schelle en
andere U met het weinige meldingswaardige wel zullen bekend
maken. Gij weet hoe de Cheribonsche expeditie afgelopen is, hoe-
wel het onderzoek over het gedrag der officieren nog niet ge-
ëindigd is. Veel misnoegen heb ik over die geheele zaak gehad -.
Eene missive van Goldberg gisteren ontvangen kondigt mij aan dat
44 kavallarie officieren, die niet geplaatst hebben kunnen worden,
door Z. M. ter mijner dispositie naar herwaarts zullen komen.
Daaronder bevinden zich een kol. en .s« 1*. kol. Ik onthoude
mij daarbij van alle reflectien. Dit geval heeft aanleiding ge-
geven tot eene twist tusschen den Koning en den Pr. v. Or.,
die die off. had willen plaatsen. De demissie van den Prins van
zijne burgerl. en mil. charges is daarvan het gevolg geweest.
Thans melden echter Engelsche Couranten van february, dat alles
bijgelegd en de Prins wederom in Zijne bedieningen gereïntegreerd is.
Ook de ambassadeur Fagel meldt mij dit tot mijne grote vreugde •'.
Mijn vrouw draagt mij veele compl". voor U en Mevr. de Koek op.
Ik verzoek U de mijne daarbij te voegen en overtuigd te zijn dat
mijne gevoelens voor U altijd dezelfde zullen blijven.

Van der Capellen.

' F. H. van Wonse was kolonel, inspecteur en chef der militaire admi-
nistratie, J. B. Clecrens, onder-inspeoteur 1* klasse (majoor) bij dien dienst.
Zie o. a. Louw's Jato-oorJoy, dl. I , bl. 057 en 32tS.

3 Over hot sauve-(/ut-jpeut, enz. dezer expeditie, zie o. a. dl. I , bl. 214-224
van 2'oo»tf/e iWand door W. A. van Rees (1867). — Verg. .Krony*, bl. 365 v.v.

* Ik haalde dit reeds aan in Teru^jrave, bl. 1S3, noot 2.

EINDE VAN HET DERDE EN LAATSTE GEDEELTE.
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