
DE INLANDSCHE BURGERS IN DE
MOLUKKEN. '

De Resident van ^/^««^/Ö * doet de inlandsche burgers afstammen
van mardijkers, welke laatste benaming zou zijn afgeleid van
het maleische «orang mardahika», wat volgens het Maleisch-
Hollandsch woordenboek van dr. J. Pijnappel «vrije lieden» zou
beteekenen.

In het Aardrijkskundig en Statistisch woordenboek van Ned.
Indië van professor Veth (Deel 1 , blz. 24) leest men onder
yi;«^««r^«: «De burgers of vrije lieden zijn inlanders, die niet
tot de nagelkultuur verpligt zijn, en grootendeels in en om de
hoofdplaatsen wonen, waar zij eenige ambachten uitoefenen, of
wel hun bestaan vinden in het kweeken van vruchten en groenten,
de vischvangst, het stoken van geurige oliën en den handel.»

Dr. Bleeker in zijne «Reis door de Minahasa en den Moluk-
schen Archipel, gedaan in de maanden September en October
1855 in het gevolg van den Gouverneur Generaal Mr. A. J.
Duymaer van Twist, Tweede deel, blz. 113 en 114, verdeelt de
Amboineezen in:

«. «Negorijvolken, dat is, bij de nagelkultuur ingedeelden en
aan hunne negorij gebondenen , alle inlanders, welke men weder
kan onderscheiden in Christenen en Mohammedanen.»

#. «Vrije lieden of burgers [alle inlanders], niet tot de nagel-
kultuur verpligt, en, hoezeer over het eiland, althans over
Leitimor verspreid, grootendeels in en om de hoofdplaatsen
woonachtig. Men verstaat er gewoonlijk onder de burgers ter

• Samengesteld in 1880, door don heer Ch. R. Bakhuizen van den Brink,
toenmaals als referendaris bij het departement van financiën in N. I. werkende
aan eene regeling van de belasting, die onder den naam van hassilbelasting
in do Minahassa geheven word (verg. Ind. Staatsblad 1881 n°. 47). Van die
belasting waren voorloopig de „zoogenaamde Inlandsche burgers" uitge-
sloten. De vraag wie onder die Inlandsche burgers verstaan moesten worden,
en welke hunne historische rechten waren, was de aanleiding tob deze nota.

» Mr. P. A. Matthes.
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596 DE INLANDSCHE BURGERS IN DE MOLUKKEN.

hoofdplaats, voor het meerendeel christenen. De gewone christen-
burger kleedt zich in lange broek, borstrok en gekleurde of bij
sommige gelegenheden zwarte kabaai, steeds met pet of hoed.

c. «Afstammelingen van Europeanen, mestiezen of zooge-
naamde inlandsche kinderen, welke administratief tot de Euro-
peanen gerekend worden, alle Christenen. Zij bewonen de hoofd-

• plaatsen en kleeden zich zooveel mogelijk als de Europeanen».

«De burgers, allen ingedeeld bij de schutterijen, hetzij als
dienstdoende, hetzij als kontribuërende leden , en , behalve
enkele heerendiensten , hunnen tijd geheel beschikbaar hebbende,
vinden hun onderhoud in het oefenen van eenige ambachten,
de kuituur van vruchten en groenten, het stoken van geurige
oliën, alsmede door vischvangst en handel ter hoofdplaats en
op de omliggende eilanden. Zij vinden voor een groot gedeelte
hun bestaan in nuttigen arbeid.»

Behalve voormelde bevolking noemt Bleeker nog de Chinezen ,
Arabieren en andere vreemde oosterlingen en slaven als bewoners
van het eiland, niet behoorende tot de heidensche stammen
[als boven blz. 11].

Volgens Reinwardt in zijne «Reis naar het Oostelijk gedeelte
van den Indischen Archipel, in het jaar 1821,» opgenomen in
de i r afdeeling der werken van het Koninklijk Instituut voor
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië [zie
blzi 456 en 457] wordt de bevolking der Ambonsche eilanden
verdeeld in negorijvolken , burgers of vrije lieden en afstamme-
lingen van Europeanen.

«De negorijvolken zijn in de negorijen verspreid, over ieder
van welke een afzonderlijk Hoofd regeert, onder toezigt van
den Resident.»

«Het negorijvolk, zoo Christenen als Mohammedanen, is
verpligt, heerendiensten voor het Gouvernement te verrigten als
dragen, roeijen, houtkappen, wegen maken, enz. De burgers
wonen grootendeels in en om de hoofdplaatsen. Zij vormen de
schutterijen en zijn niet tot de heerendiensten der negorijvolken ver-
pligt. Handel of ambachten leveren hun de middelen van bestaan.»

De kontroleur Van Hoëvell schrijft op bl. 34 van zijn werk
«Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers». «Zooals bekend is,
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moet de bevolking der Ambonsche eilanden onderscheiden worden
in burgers; orang bebas, ' en negorijvolk, orang negori, beide
zoowel Christenen als Mohamedanen.

«Het aantal mohamedaansche-burgers is evenwel uiterst gering.
De burgers zijn afstammelingen, hetzij van inlanders, •—-die als
belooning voor aan de Compagnie, tijdens onze eerste vestiging
in deze streken of later, bewezen diensten, tot vrije burgers
verklaard of maardijkers werden, welk privilege in hun geslacht,
erfelijk bleef, — hetzij misschien ook wel van slaven die manu-
missie bekwamen. De kampong A/rtTv/z'/ttf op de hoofdplaats
.<4;«&?« brengt ons nog den naam van maardijkers in herinnering.
In de oudste tijden waren zij vrij van het verrigten van verpligte
diensten voor de O. I. Compagnie, waren niet bij de nagelkultuur
ingedeeld en werden niet gedwongen ter hongi te gaan. Thans
vormen zij de schutterijen, zijn of dienstdoende of contribuerende
schutters en bewonen slechts zelden afzonderlijke negorijen, die
dan door den naam van kampong worden aangeduid.»

«Het veelvuldigst komen deze kampongs nog voor in de
afdeeling V4;/Z/;Ö«. In de afdeelingen .Srt^mvtf en /ft/a wonen
zij meerendeels in de negorijen, maar zijn dan gewoonlijk in
afzonderlijke wijken vereenigd».

De zendeling R. N. J. Roskott zegt in zijn opstel: Iets over
het eiland Amboina (Meded. Ned. Zendel. Gen., dl. IV, 1860,
bl 18): «Het Ambonsche volk is verdeeld in twee klassen,
waarvan het eene gedeelte orang bébas, dat is: vrije ;««uc//«/
of £«r£*y-j, en het andere orang negri, dat is: negerijvolk of
inlanders wordt genoemd. De burgers bestaan uit europeesche
afstammelingen, uit eenige overgeplaatsten uit de inlandsche
volksklasse, uit eenige inboorlingen van Java en andere plaatsen
en hunne afstammelingen, alsmede uit de vrijgegevene slaven
en hunne nakomelingen».

Omtrent het ontstaan der burgers zegt Dr. Bleeker op blz.
156 van het 2* deel zijner reis: «De klasse der burgers is ont-
staan door de gedurige pogingen der negorijvolken om zich te
onttrekken aan den vroeger nog meer dan thans gehaten kul-
tuurarbeid en aan de hongitogten en heerendiensten».

Met betrekking tot de J//«rt//Wi\M vindt men op blz. 30 van

' bcbas beteekeut volgens Reinwardt (blz. 453) vrij van heerendionsten, on
„de Christen-bébas zijn dezelfde, die elders afstammelingen van Europeanen
of mestiezen heeten".
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het eerste deel van het meergenoemd werk van Dr. Bleeker,
dat de inlanders worden verdeeld «in twee groote categoriën,
n.l. in burgers, dat is vrije menschen, die niet voor heeren-
diensten, kultures, enz. kunnen'worden opgeroepen ; en inlanders
die wel tot die diensten verpligt zijn. De burgers zijn voorts
christenen of mohammedanen en voornamelijk in de afdeelings-
hoofdplaatsen gevestigd». En in «de Minahassa, haar verleden
en haar tegenwoordige toestand" door N. Graafland, 2" deel,
blz. 224, leest men: «Ongunstig boven alles moet ons oordeel zijn
over de zoogenaamde burgers. Deze lieden zijn door eenige dienst
aan het Gouvernement, of door gunst, of omdat zij als soldaat
gediend hebben, en eindelijk door geboorte ontslagen van negerij-
diensten , en presteeren geene andere diensten dan als schutters.»

De Resident van Menado en de kontroleur Van Hoëvell
brengen de inlandsche burgers met de wtf/v/jp'&rj in verband.
Stavorinus, die in 1775 het kasteel Victoria te Amboina bezocht,
passeerde «door een dubbeld ranket van inlandsche Burgers of
Mandijkers, die voor de poort van het Kasteel geschaard stonden. >
[Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia
naar Samarang, Macasser, Amboina, Suratte, enz., 1* deel,
blz. 238].

De Resident verwijst naar het Maleisch-Hollandsch woorden-
boek van Pijnappel, pagina 130 [zie de tweede uitgaaf daarvan].

Men leest daar: «Mardahika [Skr. w/rtvW/i/zfor/? die het recht heeft
over leven en dood van zijn slaven], vrij. Zoo de afleiding juist
is, is Jav: pradika een afgeleid grondwoord.» *

In den eersten druk van het woordenboek, blz. 219, stond:
«Mardaheka, mardeka, vrij van heerendiensten; vrij, Memarde-
kahan (Jav. mardika).

In het Javaansch woordenboek van prof. Roorda, nieuwe uit-
gaaf, 1875, vindt men:

• Bij 't Jav. pradika in liet woordenboek vau prof. Roorda vindt men geen
beteekenis, dio het woord mardika verklaart in den door Pijnappel gegeven
zin. Men leest daar: „pardika of pradika k\v. z. v. a. djarwii, verklaring, uit-
legging (Skr., würtika, commentaar, glosse), mardika en mardikani z. v. a.
nndjarwani (Een ander mardika zie beneden). — pamardika z. v. a. pamidji, pamid-
jang, pambadé en noedjoem. — pardikan of pradikan K N. een priester of
geestelijke, door den vorst met landerijen beschonken, met do verpligting
om vorstelijke graven te bewaken en onderwijs te geven in de godsdienst,
pradikan ageng hoofdperdikan, hoofdonderwijzer aan een pesaiitron, par-
dikannagari, pardikan op de hoofdplaats, dienstdoende priester bij de
Soeranatas.
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«Mardika I K. N. vrij, niet in dienst, niet dienstpligtig, buiten
dienst gesteld, geen dienst meer doende, 2 KW., zie bij pardikS,
ngamardika, K. N. als een vrij man leven , onafhankelijk zijn,
mardikani KW., zie bij pardika, — mardikakaké K.N. iemand
vrij maken, in vrijheid stellen, een slaaf vrijlaten, iemand of
iets buiten dienst stellen, pamardika, vrijheid.»

De Resident beroept zich voorts, wat zijne beschouwing betreft,
op Valentijn. Ook ik heb Valentijn nageslagen, en niet gevonden,
dat mardijkers en vrije lieden of burgers dezelfde beteekenis
hebben. Wel zijn de laatsten voor een groot gedeelte afstamme-
lingen van mardijkers, doch niet uitsluitend. Ook zijn de mardijkers
geen instelling van de Compagnie, en blijkt de beschrijving van
deze personen in de verschillende latere werken niet geheel juist.

Mij heeft het snuffelen in Valentijn en andere werken tot de
gevolgtrekking geleid, dat mardijkers zijn vrijgelaten slaven, en
dat zij reeds vóór de dagen der Compagnie bestonden. Dat de
mardijkers niet door de Compagnie zijn ingesteld, bewijst m. i.
reeds de naam, waaraan in het Nederlandsch geen enkel begrip
kan worden gehecht.

Prof. Pijnappel doet vermoeden, dat de naam van Indischen
oorsprong is.

Naar hetgeen te lezen staat op blz. 201 der «Molukse zaaken»
in het 1* deel van Valentijn's «Oud en Nieuw Oost Indië»,
maakten de Portugeezen voor de handhaving van hun gezag in
de Molukken reeds van «mardijkers» gebruik. In 1538 vond de
Portugeesche landvoogd Galvaan goed «vijf en twintig coracora's,
bemant met veertig Portugeezen , en vier honderd Bondgenoten ,
meest Hativezen [door hunnen Orang Kaja Z?«7»<7«, bij zijn ver-
trek na Goa, op Tidore, en Kajoe gelaten] maar ten deele ook
Tidoreezen, en Ternataansche Mardijkers alle onder /&v&w<z»;«,
Kimelaha, of Stadhouder, van den Koning van Tidore, staande,
onder 't gezag van den Molukzen zeevoogd, .5W0$ £Ö/V.S

«Tyfc<*t>iY/0, na Amboina te zenden, met last van Goa, om
Amboina voor de Portugeesche kroon te veroveren.»

Is de meening juist, dat mardijkers oorspronkelijk vrijgelaten
slaven zijn geweest, dan is het niet noodig, dat zij dagteekenen
van de vestiging van een Europeesch gezag, welk ook, in de
Molukken. Het Mohammedanisme werd in 7V;-«rt/V, hoewel die
plaats reeds vroeger in de 14" eeuw door Maleiérs, Javanen en
Arabieren was bezocht, in de 2' helft der 15" eeuw ingevoerd
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(Valentijn id. blz. 140 en vlg.) «Het vrijlaten van zijne slaven»
is volgens «De beginselen van het Mohammedaansche recht»
van Mr. L. VV. C. van den Berg (2* druk, blz. 155), «vooral
indien zij de Mohammedaansche godsdienst belijden, een zeer
verdienstelijk werk, en in het bijzonder voorgeschreven als
kaffarat» (verzoening) «voor het nalaten van zijne geloften of
andere religieuse verplichtingen». De vrijgelatenen heeten in
het Arabisch ma'/ta^, daaronder in het bijzonder te verstaan zij,
die uitdrukkelijk zijn vrij verklaard door hunnen meester, of die
vrijgeworden zijn tengevolge van een daad huns meesters, waaruit
van die vrijverklaring noodzakelijk blijkt. «Deze wijze van vrij-
lating kan men ook onder eene voorwaarde, b.v. het betalen
van een geldsom, uitspreken, en zij heeft tot gevolg, dat de
slaaf terstond vrij wordt, en nooit meer tot zijn vroegeren toe-
stand kan terugkeeren.» [v. d. B. bl. 156, 193—194].

«Tusschen den vrijgelatenen slaaf en zijn vroegeren meester
blijft nog eenigszins een rechtsband bestaan, welken men patro-
naat (vvala) noemt, en welke voornamelijk te voorschijn treedt
bij het erfrecht. Bovendien is de vrijgelatene verplicht zijn vrij-
later eerbied te blijven bewijzen en hem desgevorderd bij te
staan.» (id. blz. 156). De vrijgelatenen verkeerden, gelijk uit
het laatstaangehaalde blijkt, onder de Mohammedanen in een bij-
zonderen toestand, die hen van andere vrije lieden onderscheidde.

Het is aannemelijk, dat de vrijgelatenen reeds vóór de komst
der Portugeezen een afzonderlijke klasse hebben uitgemaakt,
en dat die toestand in den beginne door de Portugeezen en
Hollanders gehandhaafd is.

Genoeg om aan te toonen, dat die klasse geen instelling is
van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.

Tot de meening, dat mardijker en vrijman of burger hetzelfde
beteekent, geeft Valentijn op verschillende plaatsen van zijn
werk aanleiding.

Na de mededeeling, dat in het deel der oude stad TVrwrtte
«ter regterhand van 't kasteel Orangie, of naar 't Zuiden [daar
Tidore zig vertoont], Maleijo genaamt, alwaar langs strand niet
anders dan Christenen, ten deelen van Portugeesche, ten deelen
van Nederlandsche afkomst, zommige in huizen, dog andere in
tuinen, nevens hunne huizen gemaakt, woonen,» — laat hij volgen.

«Men noemt ze Mardijkers, of vrijlieden, die, in de plaats
van hof-dienst te doen, een halven rijksdaalder ter maand plagten
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te betaalen; dog in 't jaar 1671, is dat op een achtste van een
rijksdaalder, of zes stuivers voor ieder, gestelt.» [Beschrijving der
Moluccos, blz. 13].

Na in zijne Beschrijvinge van /Jw/fozwtf het land te hebben
behandeld, gaat hij over [2' deel, blz. 138] tot de Beschrijving
van de volkeren, die daarin woonen. «De voornaamste en meeste
in getal zijn de Amboineezen, en behalve deze zijn er ook
Chineezen , Mardijkers, slaven, en de Hollanders, onder welke
wij de verdere begrijpen.»

Elders [blz. 256] verdeelt hij de ingezetenen van Amboina in
vrijen en slaven. «De vrije zijn de Amboinesen [hoewel ook
eenige der zelve, als de Boeroneesen , en meer anderen, door
den Oorlog in slavernij geraakt zijn], de Mixsticen , eenige Macas-
saaren , Ternataanen , Chineezen, en Europeërs.

«Van die slaafagtige zijn met 'er tijd, of door vrijkooping,
of door vrijgeving, veel zwarte Vrylieden [anders Mardijkers
genaamd] voortgekomen, die zig sedert met varen, visschen,
ook wel met den koophandel, hebben weeten te geneeren.»

Jhr. Mr. J. K. J. de Jonge heeft in het derde deel van «De
opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië» een brief
opgenomen van Appollonius Scotte (Valentijn noemt hem de
hopman Louis Schot) aan den heer Hendrick van Bergel, Gou-
verneur van Banda, dd. 3 Januarij 1610, behelzende een «ver-
haal der verovering van het eiland Batsjian in 1609, waaruit
blijkt, dat de Portugezen werden bijgestaan door «eenighe
Mardikos» ende Christenen van Labouwa. Valentijn, hetzelfde
verhaal doende op blz. 234 en 235 van de «Molukse Zaaken,»
spreekt van «Kastiliaanen» en «swarte vrijborgers,» «inlandsche
vrijlieden,» Mnlandsche vrijborgers,» die tot den vijand behooren.

Dat de mardijkers vrijgelaten slaven waren, blijkt m. i. ook
uit hetgeen de Resident van Menado aanhaalt uit het kontrakt
der Compagnie met den Koning Hamza van Ternate van 20Junij
1638, te vinden op blz. 270 tot 273 van het 1' deel (Molukse
Zaaken), zoomede op blz. 119 tot 122 der «Ambonsche zaaken>
in het 2° deel van Valentijn. Ik haal uit het 2' deel aan:

«Zoo werd ook ter wederzijden beloofd, dat des anderen
onderdanen, 't zij Christenen of Mooren, zoowel in deze, als de
Molucsche cjuartieren, niet en zullen vermogen van haar aan-
genomen geloof te brengen, schoon daar zelfs om mogte ver-
zoeken, nog ook malkanderen, op die of eenige andere wijze,
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eenige volk te onttrekken, maar elk bij 't zijne te laten, onder
condition als voren verhaalt is».

«Wijders accordeerd den Generaal aan zijn Majesteit, dat,
wanneer in de Moluccos eenige Ternatanen , of andere subjecten,
vrije perzoonen, als bij den vijand overgelopen vvezende, en
Gechristend of Moors, wederkomende, gelijk 't contract mede
brengt, en tot nog toe is geschied, de zelve door de Neder-
landers , of Ternatanen, niet aangesproken , maar hen toegestaan
zal werden, 't zij onder de Nederlanders tot het Christen geloof,
of den Konink bij het Moorsdom, zonder eenige persuasie, te
blijven, onder welke conditie ook begrepen blijven alle Span-
jaarden, Portugeezen , Tidorezen, Pampangers , Chinezen, Japan-
ders, en andere die van de vijand komen overloopen».

«Maar eenige slaven, insgelijks overkomende, zullen weder
bij haar meesters moeten gaan, of, Mardykers willende wezen,
zal de Compagnie daar voor aan den eigenaar betaalen de
zomma van zestig Rijksdaalders van 8, en half in geld, en de
andere helft in kleeden».

«Voor gelijke prijs, of in nagelen, zullen de Ternatanen ook
vermogen van de Nederlanders te lossen, zoodanige Tidorezen,
of hare slaven, als de Nederlanders van den vijand in den
oorlog bekomen».

Dit kontrakt bewijst niet hetgeen de Resident beweert, dat
de mardijkers bestonden gedeeltelijk uit gewezen slaven van
Compagnie's dienaren en van de Hollandsche burgers, welke
door hunne meesters waren vrijgegeven, of zich vrijgekocht
hadden, en gedeeltelijk ook uit de gewezen onderdanen der
Inlandsche vorsten, die naar de Compagnie waren overgeloopen.

In dat kontrakt is in de eerste plaats sprake van overgeloopen
vrije lieden, blanke en gekleurde, die vrij bleven in de keus
der natie, aan welke zij zich wilden onderwerpen; en verder in
tegenoverstelling daarvan van slaven, omtrent wie bepaald
werd, dat zij aan hunnen meester zouden teruggegeven worden,
of, volgt er, "mardykers willende wezen,» zal de Compagnie
ze afkoopen. De overgeloopen slaven hadden dus de keus, om
tot hunnen vroegeren toestand terug te keeren, of mardijkers
te worden. De tegenstelling in verband met de taalkundige
beteekenis laat toe op deze plaats mardijker te vertalen door
vrijman, — en aangezien de vrije personen, inlanders zoowel
als europeanen, in de tweede der aangehaalde alinea's niet met
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dien eigenaardigen naam worden bestempeld, schijnt de gevolg-
trekking geoorloofd, dat mardijkers de benaming is van een
vrij geworden slaaf, en dewijl het voorts niet aannemelijk is,
dat de Compagnie zich kosten zou getroosten, om slaven vrij
te maken, die niet hare onderdanen bleven of werden, schijnt
hier ook in het bijzonder met mardijkers bedoeld te worden,
door de Compagnie vrijgemaakte slaven.

Dat ook de overgeloopen vrije onderdanen der Inlandsche
vorsten mardijkers werden, is, naar het voorkomt, meer dan
de Resident uit het kontrakt bewijzen kan.

De uitlevering over en weer van overgeloopen sujetten komt
in verschillende kontrakten der Compagnie met de Moluksche
vorsten voor.

In het kontrakt, door Cornelis Matelief in 1607 met den
koning van Ternate gesloten, heeft men de volgende bepaling.

«In zaken van Religie zal niemand den anderen mogen be-
spotten, of verhinderen; maar elk leven, gelijk hij 't voor God
wil verantwoorden.»

«Zo er iemand van de Hollanders overliep bij de Ternataanen,
die zal van de Ternataanen weder geleverd worden, desgelijks
zo iemand van de Ternataanen bij de Hollanders, die zal van
hun mede weder geleverd worden.» [Valentijn M. Z. blz. 224].

Dat kontrakt werd in 1609 vernieuwd en hield toen de
volgende bepalingen in:

«Wordt mede aan weêrzijden beloofd in zaken van 't £z7<w/"
malkanderen niet te berispen, of te bespotten.

«Of het geviel, dat eenige vreemdelingen bij de Ternataanen
zich wilden voegen, om het Moorsch geloof aan te nemen, zo
zullen de Ternataanen gehouden zijn, die gewillig in handen
van hunne Bondgenoten over te leveren. Desgelijks zo de Terna-
taanen Christenen wilden worden, zullen ze in handen van hun
eigen Natie geleverd worden.» [Valentijn id. blz. 232].

Het kontrakt, door P. Both in 1613 met den Koning van
Ternate gesloten, is voor deze zaak merkwaardig genoeg, om
in zijn geheel, zooals Valentijn, blz. 245 der «Moluksche
zaaken» het geeft, te worden overgenomen.

«Artijkelen en voorwaarden gemaakt ende besloten tusschen
den Hoog Mogenden Koning Modafar, Koning van Ternate,
den Prince Sedang zijnen broeder, en al den Ternataanschen
Raad, ter eenre, en Pieter Both, Gouverneur Generaal over alle
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Fortressen , Schepen , Jagten, en Perzoonen in Oost-Indiën , van
wegen de Ed. Hoog Mogende Staten Generaal der vrije vereenigde
Nederlandsche Provintiën, zijn Princelijke Excellentie Maurits,
geboren Prins van Orangie, Grave van Nassau etc. ende de Heeren
Bewindhebberen der generale vereenigde Oost-Indische Com-
pagnie , ter andere zijde, om alle swarigheden te weerhouden,
die ons van wegen het verschil in de Religie zouden mogen
overkomen.»

«Ingevalle eenige Ternataanen, of hunne Slaven alhier op
Ternate bij de Hollanders komen onder pretext van Christenen
onder ons te worden, zullen de voornoemde gehouden wezen
dadelijk in hunne handen weder te leveren, en in geener maniere
dezelve versteken.

«Zo wanneer eenige onderzaten van den Koning van Ternate
bij de Kastiliaanen overloopen of anderzins vervallen , en aldaar
Christenen geworden zijn, hetzij bij wie van beide de Natiën
zij zouden mogen komen , zal men dezelve in presentie van de
Koning of eenige van zijn Raad, en de Hollandsche overigheit
van die plaats doen komen, en hun afvragen, tot welke van
beide de Religien zij genegen zijn, ende hen daar in hun vrijen
wil laten gebruiken, dog zullen de Hollanders dezelve onder-
zaten der Ternataanen, die alzo bij ons overkomen, alhier van
Ternate op eenige andere plaatzen moeten brengen, daar zij uit
hunne oogen zijn, om alle swarigheit voor te komen.

«Ingevallen er eenige overgeloopene of gevangene Slaven zouden
mogen zijn, die bij een van onze Natiën zich quamen begeven,
zal men de zelve voet houden, als boven, dog den eigenaar de
waardije van dien betalen.

«De overloopers, bij een van ons beiden komende, zijnde
geen onderzaten van onzer beider Natiën, zullen zich begeven
mogen bij alzulken Religie, als daar zij professie van doen.

«Wanneer daar eenige Christenen door de Ternataanen in
den oorlog worden bekomen, zullen zij gehouden zijn de zelve
niet te verduisteren, maar ons te presenteren hen voor de waardij
van een Slaaf te lossen, en ingevallen zij 't zelve niet begeren
te doen, zullen zij daar mede hun vrijen wil mogen doen.

«Daarentegen de Hollanders van gelijken , als zulke Ternataan-
sche Mooren alhier in onze handen in den oorlog zullen ver-
vallen , gehouden zullen wezen aan de Ternataanen te presenteren,
volgens den voet in 't voorgaande artijkel voorgeslagen.
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«Ingevalle eenige van onze gevangene Soldaten door de Ter-
nataanen op eenige togten uit des vijands hand gekregen wierden,
zullen zij gehouden wezen dezelve bij ons liber en vrij te laten
komen, zonder daarvan iets te pretenderen: van onze zijde
desgelijks.

«Al welke artijkelen zij lieden van wederzijden belooft hebben,
en beloven mits dezen getrouwelijk na te komen, en te vol-
brengen , zonder arg of list. In kennisse der waarheit zijn hier
van twee aleens luidende contracten in 't Duitsch geschreven,
en twee gelijke bij hen in het Ternataans overgezet, alle vier
bij hen lieden onderteekent, daar van elk een in 't Duitsch, en
Ternataans heeft.

• Aldus gedaan in 't Fort Orangie op 't eiland Ternate, dezen
4™ Maart in 't jaar 1613.

«Onderstond,
«Pieter Both.»

In 1629 werd met koning Hamza een nieuw kontrakt gesloten,
waarop in 1630 de goedkeuring volgde van den Gouverneur
Generaal, en waarin o. a. het volgende werd neergesteld [verg.
Valentijn, Mol. Zaaken, blz. 262—265].

«Alle Christenen van den vijand overkomende, of op den weg
bij ons ontmoet wordende, 't zij dan Spanjaarden, of eenige
andere Natiën, zullen bij de zelve dadelijk, zonder hen eenigzins
te beschadigen, maar veel eer alle hulpe en vordering te doen,
aan de Gecommitteerden van de gezeide Heeren Staaten over-
gelevert worden, zonder iets daarvoor te eischen.

«Mooren, en Heidenen niet van onze onderdaanen zijnde, bij
de onderzaaten van de gemelde Heeren Staaten komende, om
Christen te worden, of bij hen anderzins te woonen, zullen
't zelve zonder tegenspreken van iemand, vrijelijk mogen doen.

«Mede, als 't geschied, dat eenige onzer onderdaanen, zo
vrije, als dienstbare, van den vijand gevangen, of anders daar
gekomen, en aldaar Christen gemaakt zijnde, van daar weder
wegvlugten, en zich onder de gehoorzaamheid van de gemelde
Heeren Staaten, of de onze, begeven, zal zulke perzoonen op
hunne aankomst ten overstaan van eenige van ons Gecommitteert
ter eenre, ende de Gecommitteerden wegens den Gouverneur
in deze quartieren ter andere zijde, afgevraagt worden, onder
welke van beide 's gehoorzaamheit zij zich willen begeven ,
welke perzoonen 't zelve alzo afgevraagd, en zich onder des
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eenen of des anderen subjectie hebbende begeven, en zullen
partijen namaals niet vermogen dezelve persoonen wederom van
de eene tot de andere vlugtende te versteken, agter te houden,
nogte weg te voeren; maar gehouden zijn, dezelve dadelijk,
promptelijk, en zonder eenig uitstel ter hand te stellen, dog
wel verstaande, dat alzulke perzoonen voor dezen Slaven, of
Slavinnen, en geen Vrijlieden geweest zijnde, zullen dezelve aan
de voor dezen hunne gewezene meesters betaalt worden, zo als
de voorzeide Gecommitteerden wegens de voorschreve Heeren
Staaten begeeren , ieder tegens zestig Realen, de helft in contant,
en de rest in kleeden, dog, Vrijlieden zijnde, zal men daar
niets vermogen voor te eischen,

«Ende naar dien van weêrzijden differente persoonen, zo vrije,
als dienstbare, voor dezen van de eene tot de andere over-
geloopen zijn, waar van de meeste al vertrokken en vervoert
zijn, en niet wel mogelijk is voldoening van wederzijden hierin
te doen, zijn beide de partijen te vrede, de zelve te laten ter
dier plaatse, daar ze jegenwoordig zijn, zonder dezelve namaals
wederom te eischen, maar ter contrarie, eenige van deze per-
sonen, weder van de eene tot de andere overloopende, zullen
partijen gehouden zijn dezelve dadelijk weder over te leveren,
om na merite, en goedvinden van ieder van ons beide gestraft
te worden, waar aan zich de een nog de ander niet zal hebben
te stooren.

«En alzo in den oorlog dikwils geschiedt, dat van weêrzijden
eenige bij den vijand gevangen werden gekregen, zal men in
zulke gevallen een generale verlossing doen, en de oude voor
dezen gepleegde gewoonte volgen , namentlijk , eenige Hollanders,
en Ternataanen bij den vijand, en eenige vijanden bij de onder-
zaaten van de Heeren Staaten gevangen zijnde, zullen voor
eerst de onderzaaten van de gemelde Heeren Staaten gelost
worden tegens alzulke perzoonen, als in hun handen zijn, ende
meerder van 's vijands volk in handen hebbende, zullen daartegen
de gevangen Ternataanen gelost worden, wel verstaande, dat
alzulke geloste Ternataanen op hun aankomst in presentie des
Gouverneurs over deze quartieren, of hunne Gecommitteerden,
ende de onzen zal afgevraagt worden , bij welke van beide de
partijen zij zich willen begeven, en zich begevende onder sub-
jectie der voornoemde Heeren Staaten, zullen zonder iemands
tegenzeggen aldaar vermogen te blijven, zonder namaals te
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vermogen zich de eenmaal aangenomen gehoorzaamheit te ont-
trekken, maar gehouden zijn daar eeuwiglijk onder te blijven,
mits vrij zijnde van alzulken somme van penningen ofte waardij
van dien, als tot hunne verlossing zal zijn verstrekt, daar zij ter
contrarie gehouden zullen zijn, zich weder begevende onder de
gehoorzaamheit der Kroone van Ternate, te betalen alzulk een
somme of waardije van dien, als tot hunne verlossing zal zijn
betaalt.»

In het kontrakt met Bantam van 10 Julij 1659 was onder
voorwaarde van reciprociteit overeengekomen, dat «alle de
onderdanen van Batavia, die tot Bantam ofte elders onder het
gebiedt van den Sulthan zijn, zoo vrije luijden als lijfeijgenen,
van wat natie ofte geslachte die ook sullen wezen, zoo die,
gedurende desen lesten oorlogh, als daer te voren, gevangen
genomen ofte overgelopen zijn, door den Sultan sullen los-
gelaten , wederom gegeven ende gerestitueerd worden, . . . .
uijtgesondert alleen , dat de Sulthan, degeene die haer tot Bantam
tot het Moorsse gelooff begeven hebben, ende besneden zijn,
niet gehouden zal sijn te dwingen weder nae Batavia te keeren,
enz.» (de Jonge 6^ deel blz. 83/84).

Uit de verschillende met de Inlandsche vorsten gesloten kon-
trakten blijkt, dat als onderdanen van de Compagnie beschouwd
werden: 1' alle Christenen, van welke natie ook; 2̂  Moorenen
heidenen, geen onderdanen der bondgenooten, die Christenen
wilden worden, of verkozen onder de Compagnie te staan; 3" tot
de Portugeezen of een anderen vijand overgeloopen of door
dezen gevangen genomen onderdanen van den inlandschen
bondgenoot, die Christenen waren geworden en wilden blijven.
Ingeval de laatsten vroeger slaven en geen vrije lieden waren
geweest, werden zij van hunnen voormaligen meester afgekocht.

De meening is uitgesproken, dat in het bovengenoemd kon-
trakt onder de benaming mardijkers begrepen zijn de door de
Compagnie vrijgemaakte slaven, en, met het oog op het pas
medegedeelde omtrent de Compagnie's onderdanen, is er —
naar het voorkomt — grond voor de bewering, dat onder
mardijkers, naar het begrip der Compagnie, verstaan moeten
worden, vrijgekochte Christen- of gekerstende slaven, welke
bewering nog nader gestaafd zal worden.

De beteekenis van vrijgeworden slaven, die het Christendom
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beleden, moet ook onder de Portugeezen aan de benaming van
mardijkers zijn gehecht.

In het reeds genoemd verhaal der verovering van het eiland
Batjan wordt op de eene plaats van Mardikos, op de andere
van nieuwe Christenen gesproken , en in het na die verovering
met den vorst van Batjan gesloten kontrakt, mede onder de
bijlagen van het derde deel van de Jonge opgenomen, leest
men o. a. het volgende:

«Belangende 't stuck van de religie sullen allen sijn Ma'
ondersaten voors., soo van de mooren als heydenen, haer ge-
willichlijck tot de Christelycke Religie willende begeven, vrijelijck
mogen doen , zonder dat Sijne Ma' ofte de sijne tselve in eeniger
manieren souden mogen in 't openbaer ofte heijmelijck weeren,
ende sullen oock de gecommitteerde van de heeren Bewint-
hebberen niet vermogen de mardyckers ofte nieuwe christenen,
die door haer emstich versoeck begeeren moors te worden, int
selve stuck te verhinderen, maer in sulcke gevalle veranderinge
van religie moeten gedoogen» [De Jonge, blz. 328].

De laatste aanhaling bewijst alleen, dat de mardijkers Chris-
tenen waren. De vraag zou nog kunnen rijzen: moet dan onder
mardijkers niet eenvoudig verstaan worden inlandsche Christenen?

Na de meergenoemde overwinning op Batjan, lezen wij in
Valentijn [Mol. Zaaken blz. 235] «verschenen aide Batjansche
Christenen voor den onderzeevoogd Hoen, en deeden aan hem
in den naam van den Prince van Orangie den eed van getrouwig-
heit, belovende de Kastiliaanen voor vijanden te zullen houden,
en quamen toen met hun vrouwen en kinderen bij de vesting
woonen.» Vele inlanders werden in schijn Christenen, om den
steun der Compagnie te verwerven tegenover de knevelarij hunner
hoofden [Mol. Zaaken, blz. 395. Beschr. Mol. blz. 71 , 72. Besch.
Amb. blz. 176, 177], zoo ook in Menado, waar het Christendom
zich het snelst uitbreidde. De Christenen te Kajeli [Boeroe] werden
onder een afzonderlijken orang-kaja gesteld [Beschr. Amb. blz. 9].

Geen dezer Christenen vindt men mardijkers genoemd.
In de kontrakten, met den koning van Boeton gesloten op

den laatsten Januarij, en met dien van Tidore op den 29"''"
Maart 1667, komt het volgend artikel voor:

«Of 't gebeurde, dat eenige Europiaanze of Inlandse Com-
pagnie's dienaaren, vrij-borgers, A/iwrfj'&'r.r, slaven of andere
onderdanen van d'E.Compagnie, om eenige begane misdaad,
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of andere duivelse boosheit, zig van onder de Compagnie ont-
trok, en op de vlugt begeven mogten, zulke, indien stij komen
onder de Boetonsche [Tidoreesche] Jurisdictie, zullen terstond
gevat, en in verzekering werden gestelt, om met de eerste
gelegenheit door hen weder aan de Compagnie overgeleverd
te worden, [en hier aan 't kasteel in verzekering gebragt worden]
dog zo eenige Boetonners [Tidoreezen] contrarie dezen [deeden
en] zo eenen quamen te verbergen, of te verzwijgen, zal hij
daar over strafbaar zijn, en niet verschoont mogen worden.»
[Beschr. Mol., blz. 85 en 100].

Mardijkers staat hier tusschen vrijborgers en slaven , en onder-
streept.

Dit bewijst nader, dat de mardijkers volgens het begrip der
Compagnie niet zijn gewone vrijlieden, ook geen slaven; maar
eene klasse vormen tusschen deze beiden in, zooals de vrijge-
worden slaven, die met betrekking tot hunnen voormaligen
meester niet geheel vrij waren.

Belangrijk is ten deze het volgende uit een bericht van den
landvoogd van Ternate Zeist van het jaar 1627, zooals Valen-
tijn het mededeelt op blz. 388 en 389 der «Molukse zaaken.»

«Ook zegt de Heer Zeist, dat er, bij zijn komst in Ternate,
gansch geen school gehouden wierd; maar dat 'er bij zijn vertrek,
alzo zij 'er eenige van Makjan ontboden hadden, tien school-
kinderen waren. Hij had op de school, alzo die uit de kinderen
van een 't zaam-geraapten hoop van Mardykers, hen van de
Spanjaarden toegekomen, bestond, zeer weinig hoop; en ge-
tuigde , dat op Makjan mede maar drie of vier school-kinderen
waren; dog dat de Gebeden alle dagen twee maal op Guoffikkia,
en Taffasoho, gedaan, dat er des Sondags gepredikt, en ook
eenige Maleitsche Gebeden voor de vrouwen gedaan wierden;
dog dat er geen Mardvkers in de Kerk verschenen, zeggende,
dat zij de gansche week werken, en des Sondags, als zij vrij
waren, hunnen kost zoeken moesten ; hoewel zijn Edelheid ge-
loofde, dat de waare reden ten deele hunne ongenegenheit, en
ten deelen hunne onkunde in de Maleitsche taal, was, waar
door zij den Meester, die hen het een of 't ander in die taal
voorlas, niet, wel verstaan konden.»

Deze mardijkers waren, gelijk blijkt, in dienst der Compagnie,
en deze bezetting van Guoffickia bestond in 1627 uit een opper-
koopman, bevelvoerende over 55 krijgsknechten, die een onder-

Dl. 7U. 40
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hopman tot hun krijgshoofd hadden, «buiten dat 'er nog drie en
dertig Ma'rdykers, ofVrijlieden, in dienst der E. Maatschappij waren.»
[Mol. Zaaken blz. 253]. Weinige regels lager geeft Valentijn
andere getallen op. Tot de bezitting van Toffosono behoorden
o. a. 13 Mardijkers onder 1 hoofd of Marinjo. In de opgave
der Compagnie's dienaren op de hoofdplaats Ternate worden
geen mardijkers genoemd.

Volgens Valentijn [id. 252] vond de Heer Zeist dat «hier aan
de hoofdplaats, ter vesting Orangie, twee honderd en veertig
Europeërs, behalven nog drie en negentig inlandsche in dienst
genomene vrijheden bescheiden waren.» Deze ontvingen dezelfde
bezoldiging als de Mardijkers op Makjan, n.l. 5 R", slechts 2
werden met 6 R/* beloond, en een, het hoofd waarschijnlijk,
bekwam evenals het hoofd der Mardijkers op Makjan 7 R^
's maands. De bevolking van het eiland Ternate bestond volgens
Valentijn voor het grootste gedeelte uit «Ternataanen, en vorder
Nederlanders, ook eenige afzetsels van Portugeezen, Mixticen
Maleiers, Macassaaren, en bevorens ook eenige Chineezen, hoe-
wel er nu «(omstreeks 1700,)«nog maar een is» [Beschr. Mol.
blz. 14]. De Mardijkers worden hier niet in het bijzonder genoemd
en in verband met het vroeger aangehaalde bericht, dat de Chris-
tenen woonachtig aan het strand ten zuiden van het kasteel, deels
van Portugeesche, deels van Nederlandsche afkomst, Mardijkers
worden genoemd, zou men tot de meening komen, dat Mar-
dijkers Mestizen waren. Dit wordt echter weersproken daar
hetgeen men in de. «Beschrijvinge van Amboina» op blz. 256
leest. Op Amboina vond men behalve inboorlingen Javanen,
Ternatanen, ' Macasaren, Boegineezen, Balineezen, Boetonners,
Timoreezen, Papoeas, Bengaleezen, Pampangers of Manileezen,
Bimaneezen , Mestiezen , Chineezen en Europeanen.

»De Mixsticen zijn kinderen of van Hollandsche Vaders, en
swarte Moeders [want noit heb ik daar kinderen van een blanke
Moeder, en swarte Vader gezien, nog daar af gehoort] ' ofwel

' Gelijk biervoren is gebleken was in 1638 met koning Hamza overeen-
gekomen, dat alle Ternatanen Amboina zonden verlaten.

* Geen wonder, zooals Valentijn trouwens zelf opmerkt, blz. 155, Beschr.
Ainb., daar er een zware straf stond op het huwen van Christenen met
Mooren, Chineezen of Heidenen. En de Gouverneur Deniruer bepaalde den
16 November 1644: „Eenig Heiden, Moor of andere Onohristen met een
Christen vrouw (getroud of ongetrond zijnde) boelerende, zal voor de eerste
maal verbeuren 500 Eijxd, en voor de tweede, met do dood gestraft werden".
(Amb. Zaaken, bl. 253).
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van swarte Moeders, en Portugeesche Vaders, die men
noemt, zijnde afsetsels der Fortugeezen, die in de eerste tijden
met eijgen bewilliging hier gebleven zijn.

«De eerste afsetsels van een Hollandsche Vader en een swarte
Moeder, noemd men ^/,ur.ytór«, zijnde vaal, en sommige al vrij
bruijn van kleur, de kinderen van een Mixstice en een Hol-
lander , noemd men /\w/z*r«, en de kinderen van een Poestice
en een Hollander CVw#fr«> die bijna zoo blank, als een Hol-
lander, zijn, en na welke men de kinderen, uyt de volgende
huwelijken voortkomende, meer onder de Hollandsche telt.

«Dit geslagt is, schoon meesten tijd niet zeer fraev (hoewel
ik 'er eenige, die schoon waren, onder gesien heb) zeer moedig
en trots, zeer Tyrannig en onverdraagelijk wreed tegen hare
slaven, schoon zij meest zelf van slaven afkomstig zijn.»

Daarop doet Valentijn volgen de verdeeling in slaven en vrijen
en maakt hij de opmerking, dat uit die slaven door vrijkooping
of vrijgeving veel zwarte Vrylieden (anders Mardykers genaamd)
zijn voortgekomen.

«Het is zeer opmerkelijk,» zegt hij elders, sprekende van de
slaven [Beschr. Amb. blz. 346] «en bij velen van een wonderlijke
speculatie, dat men sommigen onder dezelve, gelijk bij voorbeeld
die van Angola, Bengale, en andere landen, vind, die zo zwart
als Ebbenhout zijn.»

Uit het berigt van den landvoogd Zeist omtrent Makjan bleek,
dat de Mardijkers geen of slecht Maleisch verstonden. Het waren
dus personen, niet van den Maleischen archipel afkomstig,
Afrikanen of Bengaleezen.

Er werd onderscheid gemaakt tusschen de zwarte slaven en
die, uit den Maleischen Archipel afkomstig. De Macasaarsche en
Balische slaven onderscheidden zich van de overigen als de
trouwste, beste en vernuftigste [Beschr. Amb. blz. 345].

De eerste mardijkers van Amboina waren 7 Mardijksche ge-
zinnen , die met de Hativeezen door de Portugeezen in 1538 bij
hun terugkeer van den togt onder Diego Lopez d'Azevedo waren
achtergelaten, en die, zegt Valentijn [A. Z. blz. 16] «daar'tMar-
dijkers quartier in hunne nasaten hielpen uitmaken, en de
kampong JJ/̂ m/éT/̂ tf of i!/rtm//tó/>£tf vormden.» In den tijd van
Valentijn [Beschr. Amb. 125 en 126] heette een der straten van
de stad de Maredheika of Mardijkersstraat. Een andere straat was
de Macasaarsche straat, waar de vrijgegeven Macasaren woonden.
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«De Macassaaren, en Baliers in Ambon zijn meest of vrij-ge-
gevene of vrij-gekogte Slaven, die aldus metter tijd smalle Vrij-
lieden geworden zijn, die dan met een Tsjampan, of kleen
Chaloepje, hier of daar na toe varen. Vorder geneeren zij zich
met thuynieren, visschen , en saguweer- of surityfferen, behalven
dat ook veelen zich wel voor matroosen op deze en gene cha-
loepen der Vrij-lieden, of Chineezen, voor drie Ryxdaalders
'smaands verhuuren, ook zijn er veelen, die hunne slaven brand-
hout laten kappen, en dat verkoopen. Sommige doen deze of
gene Ambachten, ja daar zijn 'er, die 'er wel twee a drie te
gelijk konnen waarnemen, en daar veel mede winnen». (Beschr.
Amb. blz. 260).

De vrijgekomen Macasaarsche en Balische slaven heetten geen
mardijkers, ze hadden een afzonderlijke wijk; ook de vrijgekomen
Ambonsche slaven vermengden zich niet met de bevolking van
het Mardijkerskwartier, want alle Ambonneezen moesten «in
hunne Negerijen woonen, zonder /<?rw^V /WvMw'.sr« te maken,
op /<rw^ van de dood» werd door den landvoogd Hustaardt
den 28*"" Junij 1658 bepaald, welk besluit den 2'" Februarij 1686
door den landvoogd Padbrugge werd gerenoveerd (A. Z. blz. 256).
Voor het Mardijkerskwartier bleef niet anders over dan de ge-
kleurde vreemdeling van buiten den O. I. Archipel.

Het resultaat, waartoe de vorenstaande beschouwingen leiden,
is, dat onder Mardijkers in de dagen der Compagnie verstaan
moet worden «vrijgekomen gekerstende zwarte slaven» en hunne
afstammelingen.

Bij al het vorenstaande levert nog een bewijs voor de juistheid
der bewering, dat Mardijkers, oorspronkelijk vrije lieden in tegen-
stelling van slaven, onder de Compagnie waren vrijgelaten zwarte
slaven , de brief van den Gouverneur-Generaal Maetsuijcker en
Raden van Indië van 17 December 1657; ter plaatse waar omtrent
de onderhandelingen met Bantam wordt bericht. De Compagnie
had tot een teeken van vrede gevraagd de teruggave van «alle
de Nederlanders en slaven , zoo mardykers als lyfeygenen, die,
tot Batavia thuys behoorende, onder hem bevonden wierden»,
waarop de sultan van Bantam antwoordde, dat hij «alle de
nederlanders, swarten, slaaven als Mardykers» zou restitueeren
indien de Compagnie alle Bantammmers, «soo Mardyckers als
slaven, die noch op Batavia zyn, wederom naer Bantham ge-
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lief(de) te senden» (De Jonge, zesde deel, blz. 70) en in een
lateren brief der Hooge Regeering van 16 December 165*5 wordt
medegedeeld, dat Bantam heeft teruggegeven «omtrent 40Swarten,
zoo vrye mardykers als lyfeygenen» (de Jonge a. b. blz. 80).

De Portugeezen trachtten overal, waar zij zich vestigden, volk-
plantingen te stichten. Zoo wordt in Valentijn van den reeds
genoemden landvoogd van Ternate, Galvaan ', vermeld, dat hij
de Portugeezen, die zich op Ternate hadden nedergezet, aan-
maande «na hen eerst tot het Huwelyk bewogen te hebben, om
steene voor Gabba Gabba huizen te bouwen, water-putten te
graven, thuinen aan te leggen, vrugten aan te queeken, en
de wyngaarden, die zij uit Indien daar gebragt hadden, te
planten». (Mol. Zaaken, blz. 200). Het huwelijk der Portugeezen
met de vrouwen van het land of hunne vrijgegeven slavinnen werd
aangemoedigd. Van daar natuurlijk een toenadering der ver-
schillende rassen.

«Weynich of geen vrouwen syn door Portugesen nae India
gevoert, maar verhouwelyckt met vrouwen van 't landt, daer
door verloop van tyt gereguleerde generatie van voortgecomen
sij». (Brief van Antonio van Diemen van 30 November 1640
in de Jonge, 5''* deel, bl/.. 245).

De eerste Mardijkers te Amboina waren daar door de Portu-
geezen gebracht. Na de verovering van Amboina door Steven
van der Hagen, den 23"" februarij 1605, werd overeengekomen,
dat alle vrije en ongetrouwde Portugeezen het eiland zouden
verlaten, «doch dat de getrouwde vrijheid hebben zouden, om
daar te blijven mits dat zij den eed van getrouwheid aan de
Heeren Staaren, en aan zijn Excellentie GVTM/ -fl/rtw/fc doen
zouden.» 46 Portugeesche huisgezinnen maakten van die vrijheid
gebruik [Amb. Zaaken, blz. 29]. Het spreekt van zelf, dat de Por-
tugeezen, die achterbleven, zich eerder aangetrokken voelden tot
de Mardijkers, die vroeger ook Portugeesche onderdanen waren
geweest, de Portugeesche taal min of meer verstonden , dan tot
de Hollanders, met wie zij in aard en godsdienst zooveel ver-
schilden , en tegen wie zij waarschijnlijk — ten minste in den
beginne — eene vijandige gezindheid bleven koesteren. Die toe-
nadering van de Portugezen tot de Mardijkers zal door den tijd,
daar geen nieuw Portugeesch bloed werd aangebracht, toteene

• Zie boven blz, 599,
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onderlinge oplossing hebben geleid. Te Batavia trof men het-
zelfde verschijnsel aan. Rijklof van Goens schreef den 31'" Januari
1679 aan Heeren Zeventienen [zie de Jonge, 7*= deel, blz. 4 en
5 der bijlagen]. «Onder vele becommeringen, die mij dickmael
voorcomen, is geen van de minste het aengroyende swart ge-
spuys uyt slaven voortgecomen ende successive door haer
meesters vrij gegeven, welck geslacht soodanich vermeerdert;
dat het getal onder de naam van Mardyckers in de lyste maer
staende op 35 a 3600 coppen, soo mans, vrouwen als kinders
noch wel vry hooger mach genomen werden, daerbij dan noch
gerekent het groote getal slaven der particuliere, al van die
selve race, staende in de rol op 16 a 17 mille, waervan hen
dagelycx al veele van haar meesters weten vry te coopen, soo
dat dien grooten hoop menschen de consumptie insgelycx soo
groot maecken, dat ick niet weet wat in toecomende daer noch
van sal werden. Soo dit volck wilde arbeyden, men soude het
voor een zegen connen reeckenen, omdat het ons aen land
niet ontbreeckt, daer ze hen op soude connen erneren, maer
synde uyt de natur genegen tot d' uyterste luyheit, van quade
zeden ende opvoedingh: staet dit geslacht in 20 jaeren soo
groot te werden dat het een last sal zijn, die ick vrese UEd.
staat seer zal drucken , blyckende reets hoe veel scheepen werden
gebruyct om rijs te haelen, die UEd. soo geweldich in de beurs
tasten sonder eenich voordeel. En dit volck spreeckt, weynige
uitgezondert, alle Portugees, en heeft men tot noch soo veel
werck daervan gemaact, dat men expresse predicanten wil houden
om haer in de Portugese tale te predicken. Hier heeft d' heer
generael Maetsuycker zich altyt seer sterck tegen gestelt, die
oordeelde dat men dese menschen most Nederlandts leeren en
pock in die tael prediken laten. En off wel zijn Ed. advys selden
met het mijne overeensloech, soo was ick nochtans in dit deel
met sijn Ed. van een corcordant gevoelen, dat men haar wel
behoorde in 't Portugees te catichiseren, maer geensints nodich
was te prediken, welcke catichisatie dan oock door swarte
schoolmeesters conde geschieden, gelyck op Ceylon in practyck
was, om alsoo onse tale te doen doorbreecken ende het Portugees
allengs volgens de Batavise ordonnantie uytte roeyen, enz. . . .»

Stavorinus trof blijkens zijn genoemd werk 1* deel, blz. 282,
te Amboina verscheidene afstammelingen van Portugeezen aan,
die, «toen hunne Natie door de onze genoodzaakt werd het
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gebied over te geven, verkoozen hadden onder de Hollandsche
regeering te blijven.

«De voornaamste Christen-Amboineezen draagen nog Portu-
geesche naamen, die hunne voorouders bij hunnen doop ont-
vangen hebben, echter wordt de Portugeesche spraake hier
minder dan op eene andere plaats van Indien gesproken, en
het getal der Portugeesche afkomelingen is niet groot.»

Evenals met de Portugeezen ging het ook met de Hollanders,
die zich met het inlandsche of zwarte ras vermengden.

Op 't ernstig verzoek der inlanders van Ternate, die zich er
over ergerden, dat hunne vrouwelijke magen door de soldaten
tot bijzit werden genomen, stond Matelief in 1607 toe dat de
soldaten met de dochters der inlanders mochten trouwen [Amb.
Zaaken, blz. 32]. In een kontrakt, den 5*" Januari 1613 met den
vorst van /?<?f/<w gesloten, werd /V« ï'i//rfV o. a. bepaald, «om
alle eenigheit en vriendschap te onderhouden , ook om confusien
te schuwen, belooft de ATw ?'«£•, en laat mits dezen toe, dat de
soldaten, ofte alzulke perzoonen, die van wegen de Hollanders
in dit Koninkrijk zoude mogen blvven, zullen mogen Hyliken
met vrye vrouwen, ofte dochteren van zvn AVw/w/bT/'/t', welke
niet zal belet worden het OWv'j/rw £>v/<w/ aan te nemen; als mede
dat die Hollanders hier nevens andere des Koninks onderdanen
vermogen iVaw;/ en „STowwwra te koopen» [Mol. Zaaken, blz. 247].
Dat tegen het trouwen van christenen met onchristenen zware
straffen bedreigd waren, is reeds opgemerkt. De soldaten of
andere Hollanders, die met onchristene vrouwen wilden trouwen,
moesten dus de laatsten eerst tot het Christendom overhalen.
Tegen het concubineeren en overspel drijven had Cw« strenge
plakaten uitgevaardigd [zie die van 11 December 1620 en 4 Juli
1622 op blz. 241 en 242, 247 tot 249 der bijlagen van het 4'
deel van de Jonge]. Geen vereeniging kon tusschen de Hollanders
en iemand uit de gekleurde rassen plaats hebben, dan nadat
deze tot het Christendom was overgegaan, en door huwelijk. En
eenmaal door het huwelijk verbonden, werd de vrouw met
recht een blok aan het been, want de Compagnie verleende
geen overtocht aan hen, die aan Inlandsche vrouwen waren
getrouwd [zie art. 70 der ordonnancie en instructie voor den
Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië van den 22*" Augustus
1617 in de verzameling van Mr. P. Mijer, blz. 43] «Dog, zig
qualijk dragende» [zie Valentijn, Beschr. Amb., blz. 285] «of met
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Inlandsche Vrouwen getroud zynde, (die men aldus niet na 't
vaderland sender» kon), zullen zij zich als vrvlieden moeten
erneren, 't welk de Heeren Majores in 't jaar 1681 hadden
bevestigt.» Zij waren dus verplicht in het land te blijven. Door
de geringe ontwikkeling der meesten, hunne betrekking tot het
zwarte ras, en tengevolge hunner procreatie verdunde het
Europeesche blued , en werden zij meer en meer aan de inlanders
gelijk. In de Memorie van 26 October 1761 , bij zijn aftreden
voor zijn opvolger opgesteld, klaagt de Gouverneur en directeur
van Java's Noord-Oostkust, Nic. Hartingh, dat «de kinderen van
een Europeschen vader, bij een inlandsche moeder verwekt,
hetzij uit den ingeboren aard, hetzij door omgang met haar
overgebleven vrienden van 's moeders zijde, genoegzaam Javaansch
worden» [de Jonge 10' deel, bijlagen, blz. 346] '

' Om den Mardijkers of zoogenaamde oconjr fc/aas/es van Samarang (waar-
schijnlijk een verbastering van Orang Kaja's waarvan verscheidene uit de
Molukken door Coen naar Java zijn overgebracht en die, groote heeren als
zij waren, liever dan met den gemeenen inlander met den mardijker ver-
keerden) het zwerven onder do Javanen te beletten, werd, schrijft Harting,
daar ter plaatse een raaiitfrt,? over hen gesteld „en is hen te dien eyndo tot
een camp toegewezen een plek land''. In een „Beschrijving*; van de eijlandeu
Banda, soo die geregeert sijn in de jaren dat onse scheepen daer eerst
begonnen te negotyereii ende hoe deselve nu beseth zijn," door den Heer
Leupe medegedeeld in de Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van
het Kon. Inst., 3' deel, blz. 82 en vlg., leest men omtrent de oorspronkelijke
bevolking van Banda: „Als men de Bandancsen begint te interrogeren van
waer haerer oudoren ende voorouderen afcomste is, soo sal men bemereken,
dat het maer een deel verbannen ende van haere meesters ende ouders wech-
geloopen slaven, ofte andersints sijn geweest, die haer met eenich goet
versonden hebben te handelen, 't welck sij opgesnapt ende geeonaumeert
hebbende, haor tot doese plaatse begeven hebben; in fijne dat men anders
niet bespeuren kan dan dat haer ouders slaven geweest sijn, sommige die
met haer meesters in Banda gecomen zijn om te handelen ende, aldaer ge-
storven, de slaven vrijgegeven om aldnor ofte op andere plaatsen te moogen
woonen ende haar genut soecken. Daer is qualijck een plaetse van de Caop
Bona Esperance tot de utterste ofte oo.stelijckste eijlandeu van Bauda, oft
do natie van Banda zijn daeraf gespiooteu, als van Caffors van Mosam-
bique, Arabyanon, Porsijanen, van Cambaya. Cormandel, Bengala, Pegu,
Atschijnders, Mamorauers, alderhando Malijen, Chinesen, Javanen, Macassers,
Moluckanen, Ambonesen ende diverse mestise kinderen. Voorts zijn daer veel
van deese omliggende eijlanden.. . . meest gecochte slaven; de vrouwen die
zij noch dagelijcks coopon, zijn meest uit andere streken van den Archipel,
maer do beste van Baly. Van allo dit onwetende gespuys coomen deze stoute
onbeleefde tiraunige Sabaudaers ende Orangkaijs van Banda, daer af de
geheelo werelt weot to seggon; nu mogen do Hollanders haer wat helpen
vermanen, onde sien of wat meer goets van haer te verwachten staet, als in
vorige tijden van haer is geweest". Volgens het zelfde bericht werd in tegen-,
stelling van de orangkajas do genieene inlander op Banda toed^'anj genoemd.
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Naar het oordeel van Coen waren de soldaten en bootsge-
zellen zeer goed tegen den vijand te gebruiken, maar goede
borgers waren van weinige of geene van hen te verwachten.
«Vrij zijnde is het eenige te veel moeyten om te gaepen en
de vrucht in de mond 't ontfangen, ja als het haer in de mont
wayt, zijn zij te luy om te kauwen», schrijft Coen aan de
Heeren XVII in zijnen brief van 16 November 1621 [de Jonge
4" deel, bijlagen, blz. 254] «'t Is een godloosen hoop», schrijft
hij nog, «die ons veel moeyten aendoen; eenige stellen haer
slimmer aen dan d'onredelijcke dieren selffs ende veroorsaecken
een grouwel ende schandael in veele van d'Indiaenen 't ons-
waerts, want geen andere noch beter siende, meenen zij dat
onze gantsche natie soo godtloos, onredelijck ende onmanier-
lijck is.»

Het meest trouwden zij met slavinnen «denkende verder niet
dan op drinken en hoereeren. Weshalven de Heer Gijsels, en
de Commissaris van den Heuvel» [in 1633], «van oordeel waren,
dat men geen Coloniers meer in Ambon behoorde te houden,
en aan niemand het trouwen, dan met Inlandsche dogters, toe
te laten, om de herten der Inlanders zoo veel te meer tot ons
te trekken; doch beide die voorstellen grepen in 't vervolg
geen stand» [Amb. Zaaken , blz. 94 en 95].

Het geloof, de taal, en de band die nog de vrijgegeven
slaaf .aan zijnen meester of diens familiebetrekkingen bond,
maakten natuurlijk de verbindtenis met een slavin gemakkelijker
dan met een inlandsche vrouw.

Blijkens de Bataviasche statuten van Antonio van Diemen in
de Bijdragen tot de Taal- land- en volkenkunde van N. I.,
Nieuwe volgreeks, 6*= deel, blz. 497/99, waren de Christenen
«op arbitrale correctie gehouden hunne lijffeijgenen in de
Christelijke religie te onderrichten ende ten Heiligen Doop te
brengen.» «Om de lijffeijgenen te meer tot 't leeren van onse
tale te animeren, is geordonneert, dat de slaven voortaen geene
hoeden sullen mogen dragen. ten zij duydelijck Nederlands
verstaen ende spreken connen, ende daervan schriftelijck be-
scheyt [van commissarissen van de huwelijcxe saken] bij hen
hebben, op verbeurte van den hoet ende strengelijck gegeselt
te worden, soo menichmael daerover bekeurt sullen worden.

«Gelijck oock om voors. reden expresselijck verboden ende
geinterdiceert is, dat voortaen gene lijffeijgenen vrij gegeven
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sullen worden, als die gelijc voors. in onze tale redelijck ervaren
sijn ende daervan acte hebben, ten ware geheel oude luyden,
waarop bij de secretarissen, in 't verlenen der vrijbrieven
reguart genomen sal worden. De vrijgegevenen moesten hunne
«vrijheeren ende vrouwen, mitsgaders derzelver kinderen ende
descendenten,» eerbied bewijzen, in nood bijstaan of onder-
houden, en, indien zij zelven geen wettige «lijffsgeboorten oft
descendenten» hadden, moesten zij hunne goederen nalaten aan
hunnen vrijgever of «desselfs kinderen ende nacomelingen,»
voor de helft indien zij bloedverwanten achterlaten, anders in
hun geheel.

Het vorenstaande maakt het verklaarbaar, dat Valentijn ter
plaatse over Ternate de Mardijkers gelijkstelt met afstammelingen
van Portugezen en Hollanders.

Op verschillende plaatsen noemt Valentijn de Mestisen en
zwarten in een adem. Sprekende van de Ambonsche Vrijburgers,
zegt hij [Beschr. Amb. blz. 347]: «Onder dezelve nu behooren
mede de Chineesen, en vooral ook wel Mistice en svvarte
Vry-lieden, die anders ook wel Mardykers of GVwwf 6V«sr«,
(na hun Groen Vaandel) genaamd werden». Daarop volgt: «Deze
Hollanders en Mardijkers zijn in twee Compagniën, ider ontrent
250 mannen sterk, verdeeld:» en worden de Mestizen voorts
onder de Mardijkers begrepen. Aan het eind zijner «Ambonsche
Zaaken» geeft hij een lijst van de namen der Officieren van de
Ambonsche schutterij, n.l. van de kapiteins, luitenants en
vaandrigs der «Nederlandsche Borgerij» en «der Mixticen, ofte
der Groene Geuzen,» die elk jaar op den verjaardag van de
verdrijving der Portugeezen van Amboina. 23 Februari, moesten
gekozen worden. Naar willekeur spreekt Valentijn van de
compagnie der Mestisen of der Mardijkers. Op blz. 275 der
«Ambonsche Zaaken» leest men ook van een «compagnie
Nederlandsche» en een compagnie met «groene Geusen of Mixstice
Borgers.» Onder de door Valentijn vermelde namen van de
Officieren der Groene Geuzen vindt men Hollandsche, Portu-
geesche, Inlandsche namen, zelfs een met Chineeschen klank
Jan Tsjong, alleen met Hollandsche of Portugeesche voor-
namen.

Het is, naar het voorkomt, aannemelijk dat de Mestisen en
de Mardijkers langzamerhand tot eene familie zijn samen gegroeid,
uitgezonderd degenen, die geheel onder de inlanders zijn op-
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gegaan en die of door meerdere beschaving, of door aanhuwe-
lijking met het blanke ras nader tot het laatste zijn gekomen.

De vrouwen der mestisen en der mardijkers gingen gelijk
gekleed [Beschr. Amb. blz. 256].

Ik houd hier aanteekening van het medegedeelde door den
kontroleur Van Hoëvell op blz. 48/51 van zijn werk, blijkens
hetwelk tegenwoordig de mestiezen te Amboina van de zoo-
genaamde burgers alleen onderscheiden zijn, door dat zij bij
den burgerlijken stand zijn ingeschreven.

Zien wij nu wat de Compagnie onder «burgers» verstond.
De Compagnie's onderdanen in deze gewesten waren verdeeld

in Compagnie's dienaren, vrije lieden , ook vrijborgers of-burgers
genoemd, vreemdelingen ' en slaven [Valentijn, Beschr. Amb. >
blz. 269].

De vrijlieden waren voor een groot gedeelte gewezen dienaren
van de Compagnie, wier verbandtijd verstreken was, en die uit
eigen verkiezing met toestemming van den landvoogd in deze
streken bleven, of die door wangedrag, of door het trouwen
met inlandsche vrouwen gedwongen waren te blijven. Dat vrij
worden mocht echter nooit geschieden dan nadat zij met de
E. Maatschappij effen stonden, niets aan haar schuldig waren
«volgens ordre, in 't jaar 1695, 23 Februarij van Batavia gegeven.»
(Beschr. Amb., blz. 347). Andere waren kolonisten, die expres-
selijk uit Nederland gezonden werden. In 1611 kwamen op
Amboina een vijf en twintigtal kolonisten met vrouwen en kin-
deren, door P. Both meegebracht [de Jonge, 4* deel, blz. I.XVI].
Het denkbeeld om koloniën, gevormd door Nederlandsche zee-
lieden, soldaten en handelaars, in Indië te planten, was bijna
tegelijkertijd als de algemeene Oost-Indische Compagnie ont-
staan [de Jonge id.].

Het is bekend en te lezen in het meergenoemd werk van de
Jonge [4« deel LXVI—LXVIII en CXXXVI en vlg.] hoe Coen,
toen de Hollanders eenmaal vasten voet in Indië hadden, ijverde
voor het vestigen eener volkplanting, het lokken van personen,
op wie de Compagnie vertrouwen kon. Aan de vrijlieden werd

i Portugeezen en Engolschen V — Vgl. M' Mijev, bl. 40, noot, 2' ged. en de
autorisatie, en de resolutie van 1 Juli 1620 en 15 Augustus 1620, bl. 223/227
der bijlagen van liet 4' deel van de Jonge.
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het drijven van vrijen handel toegestaan, nu meer, dan minder,
maar steeds zeer beperkt.

«Zooals uit de bepalingen van de ordonnantie en instructie
voor den Gouverneur-Generaal en de Raden van Indië, d.d.
22 Aug. 1617, blijkt, verstond het opperbestuur onder vrijen
gelimiteerden handel, een handel, welke, door dienaren van
de Compagnie, na afloop van hunnen verbonden tijd, in den
Archipel der specerijen, voor eigen rekening zou worden ge-
dreven, uitsluitend in rijst, sagoe, olie, hout, zout, vee en
katoenen kleedjes, mits dit laatste artikel dan nog door de Com-
pagnie hun geleverd wierd. Deze zoogenaamde vrijburgers
werden bovendien aan vele andere bepalingen onderworpen. Zij
waren verpligt hunne vaste woonplaats te kiezen binnen
Maleijo op Ternate of in de vallei achter het kasteel van Am-
boina, of op aangewezen plaatsen op de eilanden Neyra, Ay
of daaromtrent. Zij mogten geen huwelijk aangaan met inland-
sche vrouwen, zonder vergunning van de plaatselijke overheid
der Compagnie en dan nog alleen, indien die vrouwen te ge-
lijker tijd tot het Christendom overgingen. Zij mogten hunne
slaven aan onchristenen niet verkoopen ; in tijden van nood en
van oorlog moesten zij in dienst der Compagnie, te water of
te land, ten strijde trekken; zij waren natuurlijk onderworpen
aan de civiele en criminele justitie van het Nederl.-Indische
bestuur of van bijzondere regters, daartoe door de Compagnie
aangesteld. Den handel op de vaste kust van Azië, op Japan,
de Philippijnsche eilanden, Java, Borneo, Celebes en alle daar-
omtrent gelegen plaatsen was hun streng verboden. Daarentegen
had de Gouverneur-Generaal in rade de bevoegdheid, van
aan gehuwde vrijhandelaars * uitdeeling te doen van eenige
kokosboomen , als ook van eenig gedeelte in de geconquesteerde
landen, om die ten hunnen behoeve te cultiveren, te bebouwen
en vruchten daarvan te genieten», [de Jonge, 4''"-" deel, LXVII
en LXVIII] '.

' Zie avt. 56 en vlg. der boven op blz. 615 bedoelde ordomiuntio en
iustructie in Mijei's verzameling. De heer Mijer teekende bij art. 56 aan
(bl. 40 van bedoelde verzameling) „Tn deze „„conditien en limitatien""
hebben de Heeren XVII later vele wijzigingen gemaakt. Zoo bepaalden zij,
op 6 Maart 1630 „„geene vrije handelaars te admiteeren, als op expresse
licentie, telkens te verzoeken en onder verpligting van te zweren, niet als
met haar eigen of andere vrij lieden goed te handelen,''" op den 6" November
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Waar de bewindhebbers niettegenstaande de herhaalde aan-
sporing uit Indië te kort schoten in de uitzending van kolonisten,
trachtte Coen te voorzien door den aanvoer van slaven en
slavinnen ' . Van de gewezen soldaten en matrozen verwachtte
Coen, zooals boven gebleken is, weinig heil. «Laat die maar
hun geld verteren en gebruikt hen, daartoe zij van God ge-
ordineert zijn, wie kan den ekster het hippelen verbieden ? even
kwalijk kan de menschelijke natuur worden veranderd», schreef
Coen den 26»" October 1620 naar Holland.

Coen wilde, dat de peuplatie van Batavia en de landen van
Jacatra, Amboina en Banda zou geschieden «met vrije luyden
en met slaven; de slaven konden in Indië verkregen worden,
't zij bij koop of bij oorloge,» en de vrijluyden zouden zijn,
«of Indiaensche natiën of Nederlanders, die beyde aangelockt
en daertoe genoodicht dienen te worden bij goede conditien,
concessien, liberteyten en privilegiën» [de Jonge, 5*** deel,
blz. 2].

Hendrik Brouwer was blijkens een brief van 1 December 1632
sterk tegen de uitzending van Nederlandsche vrouwen «want
hier synde gecomen sober van conditie ende schielycken wat
geprospereerdt hebbende, meenen dattet niet op en mach ende

1631, „„dat de vrije handelaars zullen wonen op Batavia, Amboina of Banda,
en varen op Pegu, Bengalen, Arrakan, Patani, Cambodin, Siam, Cochin,
China, Solor, Maccasser, en voorts daar de Compagnie geen handel drijft.;""
op den 15' Augustus 1670 „„dat, tot voortzetting van Koloniën, vrijheden
naar de Kaap, Mauritius, Batavia en Ceylon zouden gezonden worden en
kostvrij, zooveel de schepen bergen kunnen"" „In 1675 sloeg de Regcering
te Batavia aan de XVII'" voor, om den handel in Indië aan particulieren
over te laten, doch zonder gevolg. In het midden der 18° eeuw werd echter
niet alleen de uitvoer van Europeesehe dranken naar Indië voor de naviganten,
onder zekere bepalingen, opengesteld [missive van de XVII, 28 Maart 1742]
maar zelfs de particuliere handel in Indië van hnven tot haven, except
Ceylon, vrijgesteld, onder reserve van den handel in specerijen en Japansch
staatkoper aan de Comp. [zie Bes. 2 April 1742, 16 Augustus 1743, enz.]
Onder de Gouverneurs-Generaal van Imhoff en Mossel heeft de particuliere
vaart en handel gebloeid, doch na den dood van laatstgenoemde heeft de
Regering wederom allen handel aan zich getrokken tot aan de gebeurtenissen
van en na 1780".

' Van „de cust van Coromandel, Bengala, Ceylon, Madagascar, Morenlnnd
en versoheijden andere quartieren meer'. Uit Bali werden vrouwen aange-
bracht (de Jonge, 4* deel. blz. 207.) De handel der Chineczen werd zeer
bevorderd.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:00AM
via free access



622 OF INLANDSCHE BURGERS IN DE MOLUKKEN.

jancken om te comen bij d' oude kennissen met soo verbeterden
staet, als haer zijn imaginerende

hier syn goede huysgesinnen van getroude met Indiaensche
vrouwen, hare kinderkens comen beter op, hebben veel min
als d' andere van doen ende ons chrijsvolck sijnder beter mede
gepaert.

Het soliciteren van de Nederlantsche vrouwen om naar 't
patriam te keeren is hier heel groot geweest, met deze schepen
gaender terugge 30, ende ten ware de Heere Specx over de veel
heyt niet misnoeghde, meerder souden gelicentieert hebben, wij
willen van harten hoopen ende vertrouwen dat U. E. conform
haere resolutie ons met geene meer sullen gelieven te voorzien».
[De Jonge, 5->« deel, blz. 196—197].

De kolonisten trokken voordeden, die de Compagnie meende
zelve te kunnen winnen, en daarom hadden de zeventienen de
Regeering in Indië gewaarschuwd tegen het verleenen van te
veel vrijheid aan den particulieren handel, den «gepermitteerden
handel der burgerij of volkplanters.» «Meent gijl.» schreven zij,
«dat de burgerij zonder dien handel zich niet kan staande
houden, dan ware liet beter, dat zoodanige burgerij niet op
Batavia ware, want als een van beiden moet lijden, de Comp.
of de burgerij, dan is het verre beter, dat de burgerij zich
behelpt en lijde, maar daar schort het niet aan, zij zoeken al
te vroeg rijk te worden en dan zijn zij Indië moede. Laat ons
dan toch geen verkeerde barmhartigheid gebruiken, maar wij
moeten vooreerst en alleen oogmerk hebben op den dienst en
het proffijt van de Compagnie.« [de Jonge, 5*-' deel, blz. C.—CII.]

Het voorstel van Hendrik Brouwer viel zeker in den geest
van de Edele Maatschappij.

Te Batavia waren in Januari Ib23 in dienst der Comp.:
«602 Nederlandsche koppen, te weten 311 soldaten en officieren,
en 2^1 officieren, coopluyden en ambachtsluyden, item 1385
swerten, soo vrije die gagie verdienen, als slaven en slavinnen,
veel kinderen daeronder begrepen, en 191 gevangenen, in alles
sijn soo in de stadt als op 't fort omtrent 5 a 6000 sielen».
[de Jonge, 4' deel, blz. 281 en 282.]

Op prima November 1632 waren op Batavia «80.58 in woon-
deren, daeronder begrepen het garnisoen, ende wat daeraen
dependerende is, als te weten:
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sielon

Aen Nederlanders, die in des Comp* dienst werden
bevonden, met hare vrouwen ende familien 1912

De Nederlantsche burgerije met vrouwen, kinderen ende
slaven 1373

De Japanderen met haer gezelschap . . . 108
De vrije luyden, wesende veelderhande slach van In-

dianen met het hare 649
Chinesen , met vrouwen, kinderen en slaven . . . . 2422
Compagnies lijffeijgenen te samen . . 1254
ende des Comp* kettinghslaven 340
Comp* 't samen redelycke sielen, mans, vrouwen, kin-

deren, vrije luyden, slaven en slavinnen etc 8058
[de Jonge, 5' deel, blz. 200 en 201.]

Den 16 Dec. 1659 schreef Maetsuyker: «De Nederlandtse
burgeren tot Batavia nemen meer toe dan af; maer 't ware te
wenschen, dat veele haer beter wisten te draegen ende meer
debvoir deden om met eerlijcke hanteringe haer onderhout te
soecken, daer het veeltijts aen bevonden wort te ontbreecken,
van de swarte ingezetenen schijnt beter hoop te wesen, alhoewel
voor het meerendeel van lijfeijgenen afcomstich sijnde, naer
dien deselve door den bandt soo tot droncken drincken ende
baucheren niet genegen sijn, dan onse natie, dat droevigh is.»
[de Jonge, 6* deel, blz. 83.]

Maetsuyker wilde den burgerstand verheffen, en even als
Coen meer vrijheid geven; hij wenschte o.a. dat den «Burgeren
gepermitteert mocht werden, is 't niet wat meerder, ten minsten
nevens heijdenen ende mooren, heen ende weer vrij ende
liber te mogen vaeren, ende negotie op alsulcke plaetsen als
hun voor desen ten tijden van wijlen d'heer Generael Coene
gelicentieert is geweest», en «dat hun burgeren in denselven vrijen
handel de behulpsamen handt gebooden mach werden, sulcx
ende niet minder als alle de uytlanders ende voornementlijck
de Chineesen aldaer met danckbaerheijt genieten.» [de Jonge,
6" deel, blz. 14.]

De Bewindhebberen in Nederland echter bleven den particu-
lieren handel beschouwen als «een pest en cancker in 'sComp*
lichaam,» en verlangden dien «met alle vigueur tegen te gaan
en te weeren», blijkens ordre en reglement van 16 Oct. 1676
[de Jonge, 6''" deel, blz. 164].

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:00AM
via free access



624 DE INLANDSCHE BURGERS IN D3 MOLUKKEN.

De burgerij voelde zich zoo gedrukt, dat zij eene remon-
strantie indiende, wat van Goens, die Maetsuycker in het begin
van 1678 had opgevolgd, aanleiding gaf in een brief van 31
Januari 1679 zijn beklag over de burgers te doen. Hij wilde
hen van allen handel «over see» uitsluiten. In Banda achtte hij
de burgerij noodig, maar in Amboina, Ternate of Timor be-
hoorde de burgerij niet getollereerd te worden» [de Jonge, 7"
deel, blz. 1—5]. Zijn oordeel over de zwarte burgerij is reeds
boven aangehaald. '

Onder van I mho ff en Mossel brak voor de burgerij weder een
betere tijd aan. Van Imhoff had voorgesteld, en de heeren zeven-
tienen vonden het niet onaannemelijk, om Batavia tot grooteren
bloei te brengen, «gildens» op te rigten, de burgers, die daar
buiten zouden staan «in heele en halve kapitalisten» te ver-
deelen, meer «privilegiën» aan Batavia te verleenen, het col-
legie van schepenen alleen te bestemmen tot waarneming van
het «judicieele» en een raad of «vroedschap» op te richten, voorts
met elk schip eenige «luyden» te zenden om de Bataviase colonie
beter te bebouwen» [de Jonge, 10''̂ ' deel, blz. 14].

Blijkens de memorie van Mossel van 30 November 1753 waren
Batavia en voorsteden bevolkt door allerlei natiën, «zoo Euro-
pesen, Maleijers, Mooren en heydenen van de west, Ooster-
lingen , Chinezen enz. dog waar van der Chinezen afgodsdienst
verboden is, en dus ook tacité die der andere heydenen» [id. 208].

Om van de bevolking van Batavia een denkbeeld te krijgen,
schreef Mossel moet men teruggestappen tot den tijd van Ba-
tavia's begin, want met de overmeestering van 't rijk door de
Bantammers, en vervolgens het «opslaan derzelve, zijn de Inge-
zetenen van Jaccatra meest alle na 't rijk van Bantam vervoerd,
en daar aangehouden en verbleven, en de rest na 't gebergte
gevlugt, latende Jaccatra's landen tot een woonplaatse voor
eenig geboefte en wilt gedierte, zo dat de compagnie genood-
zaakt was allerhande zoorten van volkeren aan te lokken, tot
bebouwing der landen en bewoning van de Stad Batavia» [de
Jonge, 10'^ deel, blz. 237].

Wij hebben den raad gevolgd en den bedoelden terugstap
gedaan, en gezien, dat de eerste vaste en vrije bevolking van
Batavia bestond uit gewezen comp's dienaren, soldaten en anderen,

Zio boven blz. 614.
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uit van Nederland gezonden vrije lieden, uit Indianen van de
West, uit vrijgelaten zwarte slaven , uit Chineezen, en inlanders
uit andere deelen van den Archipel. Deze allen te zamen vormden
in het bijzonder de Bataviasche burgerij, hoewel de naam van
burgers dikwijls meer uitsluitend aan de Nederlandsche vrije
lieden of wel aan deze en de zwarten uit het westen gegeven
werd. Chineezen, Macasaren, Baliërs, Maleiers, Mooren werden
vreemdelingen genoemd, doch beschouwd als compagnie's
onderdanen, die zonder compagnie's toestemming niet buiten haar
gebied op Java mochten verblijven; de Javanen waren de onder-
danen der inlandsche vorsten [vlg. de Jonge, 8*'" deel, blz. CVIII].

De eigenlijke inlander, voor zooveel op 'sComp's gebied ge-
vestigd, stond onder zijne eigen hoofden, leefde naar eigen wetten.
Het waren de vrijgegeven Westersche slaven, de zoogenaamde
zwarten, op wie Nederlandsche wetten werden toepasselijk ge-
maakt, zooals men leest in de «Aanmerkingen over de Jaca-
trasche en Preangerlanden» van Mossel, «dat het gestelde bij
Boedelmeesters instructie, dat den Inlander sig moet reguleeren
naa de successie abintestato, onder de Nederlanders verstaan
moet werden, alleen te zien op vrijgegevene Westersche slaven
en haare afkomst» [Vgl.: de Jonge, 10^ deel, blz. 236—274].

Van bijzondere voorrechten, aan de burgers gegeven, leest
men niets, in tegendeel de Compagnie hield ze zoodanig onder
den druk, dat zij moeite hadden, hun levensonderhoud te vinden.
Wat hetgeen aan de particulieren werd toegestaan beteekende,
en hoe de Comp. er op bedacht was, hun daarin nog de weinige
vrijheid te ontnemen die zij bezaten, is aangetoond. De Chi-
neezen en inlanders waren daarbij in het voordeel. * Volgens
een memorie van 18 October 1764 wilde de Indische Regering
de zaak omkeeren, en trachten door de «Burgervaart» te be-
vorderen, de Indische vaart, die den Inlander van den land-
bouw afhield, te fnuiken [de Jonge, 10''= deel, blz. 428].

Dat aan de burgers of vrije lieden , blanke en zwarte, andere
rechten geschonken zijn dan die van gewone ingezetenen, d. i.:
het recht op bescherming van lijf en goed, blijkt niet. Eerder
dan hun blijvende rechten voor de toekomst te verzekeren, is
de Compagnie er telkens op bedacht geweest, dien kijk-in-de-
potten elk recht, kon het zelfs dat van ademhalen, te ontnemen.

» Zio bk. 623.

Dl. 70. 41
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Daarentegen , van de verplichtingen der burgerij, om bij te
dragen tot de lasten van den staat, en om de wapenen te
voeren tot bescherming van stad en land, heeft zij zich niet
ontzien, gebruik te maken.

Coen had het plan ontworpen om over de groote rivier ten
westen van de oude stad een gracht te doen graven, doch
moest tengevolge van den krijg met Mataram het werk staken.

Specx deed het weer onder handen nemen, «zoowel tot meer
der verseeckeringch van Batavia, als om de Chinezen werck te
geeven.» Voor de bestrijding van dit werk contribueerden de
Chineesche burgerij, de Xederlandsche burgerij, «de vrije swarten
ende Japanders», [de Jonge, 5^ deel, blz. 180 en 181].

«Ter meerder versekeringe, rust ende vrede der goede ingesete-
nen», leest men in de meergenoemde oude Bataviasche statuten (Bijdr.
N. R., 6' dl. blz. 469) «mitsgaders weeringe van allen tumult, oproer
ende hostiliteijt, is nodich geacht ende goet gevonden, dat altijd
eenige compagnien gewapende borgeren gehouden sullen worden.»

De leiding dier compagnien werd opgedragen aan «een
csufM.to.iy?.., luujtetxarit., vendrich., sergeanten, een wachtmeester
ende corporaels, dewelcke, uijtgesondert den wachtmeester, alle
jaren na de verkiesinge van de Schepenen verandert sullen
worden». Over de «inlantse compagnien» mochten «gene offi-
cieren genomineert ofte gesteld werden, als die matelijck in
de Nederlantse tale ervaren zijn, ende deselve bescheijdentlijck
verstaen ende spreken connen.»

«Ende sullen» was verder bepaald, «tot dien dienst gehouden
wesen alle borgeren ende vrije ingesetenen, die boven de
sestien ende noch geen sestich jaren out sijn, nochte eenige
wettige ontschuldinge hebben, als Comps dienst ende soo voorts,
mitsgaders van de Overheijt niet vrij gekent en sijn.»

Er waren voorschriften voor den wachtdienst, voor den dienst
ingeval van brand. «Maer die van de mardijckers compagnien
sullen, bij tijde van brand ofte ander ongemack, niet in 't
geweer ofte bijeen comen, ten sij expresselijck door last van
de Magistraten of te Overheijt den trommel daertoe geslagen
ende sulcx uijtgeroepen worde, alsoo wanneer hun gehouden
sullen zijn daerna te reguleren.»

Welk gebruik overigens van de schutterij werd gemaakt, kan
min of meer blijken uit de volgende mededeelingen , getrokken
uit het werk van Mr. De Jonge.
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Den 21*" October 1628 werden tegen Mataram in het veld
gebragt onder den overste Jaecques Ie Febvre, 24 ruyters, 6
comp. soldaten, 3 comp. burgers, 3 comp. Japanders ende
Mardyckers, elke comp. van 70 koppen, 260 van 's Comp's
lijfeigenen tot pionniers, 700 gewapende Chinezen met omtrent
800 bijloopers, 42 bosschieters en bootsgezellen met «vierwercken»
en 201 bijloopers van de burgerslaven, te zamen een magt van
2866 man [de Jonge, 5^ deel, blz. 134].

Toen van Goens Maetsuycker was opgevolgd, stond het met
het garnizoen van Batavia zeer zwak. Het telde slechts 800 man,
of 400 minder dan de formatie in tijd van vrede voorschreef,
en onder dat garnizoen was niet één man geschikt voor den
velddienst, en in de bestaande omstandigheden was er reden
om op de trouw der Inlanders, ook zelfs binnen den hoofdzetel
der Comp. niet te veel te steunen. Alle Maleiers, Balineezen,
Amboineezen , Bandaneezen, Boetonners en Javanen , die zich
binnen Batavia bevonden, werden in rotten van 100 koppen
ingedeeld, en onder vaste hoofden, luitenants en vaandrigs,
gesteld «om hen in postuur te krijgen en wanneer men hen
mogt noodig hebben, in te beter orde te kunnen houden.» De
buitenforten aan de Oost- en Westzijde en de inlanders buiten
de stad werden onder bevel van twee kapiteins, en de Mardijkers
onder een kolonel geplaatst. De Nederlandsche burgerij en de
inlandsche schutterij werden onder een opperhoofd, den heer
Willem van Outhoorn, gebragt; en aan Cornells Speelman
werd «het algemeen kommando en de zorge over de te Batavia
remorerende Boegies en Makassaren toevertrouwd» [de Jonge,
7^ deel, blz. CXXXVI en CXXXVII].

In een memorie van een der bewindhebbers van de Compagnie,
Van der Oudermeulen, van 10 November 1785, door Dirk van
Hogendorp openbaar gemaakt, leest men omtrent Batavia op
blz. 216 en 217 o. a.:

«De Burgeren zijn onder verscheiden Vaandelen verdeeld , waar
van een Lid der Hooge Regeering Colonel is. De Europeesche Bur-
gerij bestaat in twee Vaandels Infanterij en een Cavalerij. De In-
landsche Christenen of Mixtieschen in vijf vaandels, de Papangers '

* Papangers (Pampangers) is blijkens verschillende plaatsen in Valentijn
een andere benaming voor Manileezen. De samenvoeging der Papangers en
Mardijkers, die men ook later ontmoet, lant zich door beider oorsprong uit
Portugeesehe bezittingen wel verklaren.
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of Mardijkers, zijnde vrij-gegeven slaven, in een Vaandel. De
Mooren in een. De Inlanderen, staande onder den Gecommitteerde
tot en over de zaaken van den Inlander zijn verdeeld in 3 Vaandels;
de Baliers, de Bouginezen, Macassaren, Amboneezen , Boetonders,
Mandareezen, Maleijers, Sumbauwarezen en Parnakan Chinezen,
ieder in een Vaandel. De Chinezen zijn onder hunne Capitein, en
verdere Luitenanten, in vijf Vaandels verdeeld.» '

Ter kenschetsing van den toestand' der burgerij en de
verhouding der inlandsche en europesche burgers strekken
de volgende aanhalingen uit het Plakaatboek. Zij verklaren ook
eenigermate de ineenvloeiïng van de begrippen schutter en
burger.

Bij plakaat van 2 Januari 1778 vernieuwde Reynier de Klerk
dat van 9 October 1764, hetgeen noodig bleek, omdat velen
de vlag van de Nederlandsche Comp. verlieten. Er werd bepaald,
dat geen Burger «'t zij Europees of Inlander» zich naar een
andere plaats onder Compagnies Jurisdictie zou mogen begeven
zonder voorkennis van zijn kapitein en verlof van den kolonel.
«Ieder burger Europees, Christen-Inlander, Moor, Mohametaen
Chinees of Parnakan zal gehouden zijn van zijn Capitein een
parkement met zijn naam, woonplaats, en onder wien bescheijden
is, te eyschen (onder de Inlanders Pamoeloe genaamd) en het
zelve altoos bij zig te dragen, wordende de respectieve capiteins
bij deezen gelast, 't zelve gratis af te geven en zullende alle
de genen die van diergelijke bewijs binnen drie maanden niet
voorzien zijn, voor vagebonden of landloopers werden gehouden
en van geene de minste privilegiën in de Burgerstaat jouisseeren.

«Voorts zullen alle Burgers, 't zij Europees of Inlander, die
onder de vlag van de Compagnie sorteeren, zig niet mogen
begeven onder een vreemde vlag, zonder consent der Hooge
Indische Regering of van den Gouverneur en Raad van 't
comptoir daar zij bescheijden zijn.»

Bij plechtige gelegenheden als de publieke voorstelling van den
Gouverneur-Generaal moesten alle officieren van de militie en
zeevaart «tot schippers inclusive, de officieren van de Pennisten,

' Van Hogendorp waarschuwt in zijne aanteekeningen op de Memorie tegen
de daarin voorkomende beschrijving van onze Oost-Indisuhe bezittingen welke
„gebrek aan onderrichting" verraadt. Dit zal echter minder op liet aange-
haalde betrekking hebben, dat in hoofdzaak overeenkomt met hetgeen men
elders leest.
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Mariners, Ambagtsgezellen en Burgerije» opkomen. De Mardijkers
en alle andere Inlandsche Natiën, als de Inlandsche Christenen,
Chineezen en Mooren, benevens de aanwezende Gezanten van
vreemde Indische vorsten waren van de plegtigheid uitgesloten
(zie de ontwerpen tot de voorstelling van Reynier de Klerk,
Mr. Willem Arnold Alting, Johannes Siberg, Albertus Henricus
Wiese in het Plakaatboek.)

Voor de inhaling van de Commissarissen-Generaal in 1792
werd de opkomst gelast van «de beide compagnien Burgers,
namentlijk die van de Oost- en Westzijde, benevens de vijf
compagnien Inlandsche Christenen, die van de stad, van de
Zuider Voorstad, van de Jassenburg, van de overkant van de
Punt Zeelandia en van de Zeekant.»

Ook «de compagnie Papangers of Mardijkers, en die van de
Mooren» moest verschijnen en eindelijk «de compagnien Balijers,
Boegineezen, Maccassaren, Boetonders en Amboinezen.»

Aan het «Ceremonieel tot de plechtige publicatie der op den
9" April 1805 en volgende dagen goedgekeurde, bekrachtigde
en als zoodanig op den 26*"™ derzelfde maand door het Jütotffo-
ifoe/fW geproclameerde j/tf<?£s--/r£*'/?'«£ voor het BATAAFSCUE
VOLK en de benoeming van zijne Excellentie, den Heere Mr.
Rutger Jan Schimmelpenninck tot eersten Raadpensionaris»
(zie het Project daarvan in het Plakaatboek) moesten o.a. deel-
nemen «het corps der Bataviasche Burgerij en het corps Burger-
cavallerie, benevens de vier compagnien Inlandsche Christenen»
[die van de stad, van de Zuider-voorstad, van Jassenburg en van de
overkant van de punt Zeelandia •] , voorts de compagnien Papangers
of Mardijkers en die van de Mooren,» zoomede «de compagnien
Balijers, Bougineezen, Maccassaaren, Boutondersen Amboineezen.»

In de consideratiën en advies van 31 Augustus 1803 van de
commissie tot de Oost-Indische Zaken aan het Staatsbewind
der Bataafsche republiek omtrent «den voet en de wijze, waarop
de handel op s lands bezittingen in Oost-Indien zoude behooren
gedreven en die bezittingen bestuurd te worden,» was aanbe-
volen , de inlanders te laten onder het gezag van hun eigen
hoofden, en te besturen zooveel mogelijk naar hunne zeden,
gewoonten en wetten, in verband daarmede de landraden te

• De compagnie van den zeekant schijnt dus intusschen als afzonderlijke
compagnie te zijn opgeheven.
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Samarang en Cheribon te behouden, wat de samenstelling
aangaat te verbeteren [Mijer's verzameling blz. 161, 162, 216,
243, 252, 253 en 273].

Wat de Européesche burgerij betreft, stelde bedoelde commissie
voor, niemand toe te laten in deze bezittingen dan op uitdrukkelijke
vergunning der Regeering; eveneens het langer verblijf der amb-
tenaren en officieren, nadat zij ontslagen zijn geworden, afhankelijk
te maken van het goedvinden der Regeering, en voorts het zich
begeven buiten de aangewezen woonplaats «zonder schriftelijk
consent» van wege de Regeering te verbieden [id. 243].

Daendels merkte op in zijn «Staat der Nederlandsche Oost-In-
dische bezittingen», dat men bij het in bezitnemen der Oost-Indische
possession geoordeeld had, om, behoudens het oppergezag der Ne-
derlanders, geene verandering te moeten maken in de burgerlijke
inrichtingen der Javanen, als voor wie, nog altijd, eene schaduw
van zelfbestaan was overgebleven (zie aldaar, blz. 9). «Zoo de
regenten zorgden, dat de rust niet gestoord werd, dat de con-
tingenten en verpligte leverantien zich niet lieten wachten, dat
de voor de openbare dienst gevorderde manschappen steeds
beschikbaar waren, kortom, dat de contracten werden nageleefd,
die elk bij de aanvaarding van zijn regentschap met de Com-
pagnie moest sluiten, dan waren zij in hunne overige handelingen
en in hun bestuur aan geen verder toezigt onderworpen.»
[Levyssohn Norman «De Britsche heerschappij over Java en
Onderhoorigheden» blz. 127—128.] Eenige maatregelen ten
aanzien der Bataviasche ingezetenen genomen sedert de aan-
vaarding der landvoogdij door den maarschalk Daendels mogen
thans hunne plaats vinden. Daendels versterkte het leger door
«het ligten van Madurezen en Javanen, het koopen van Boegi-
neezen en Baliers (en alle andere te Batavia aangebragt wor-
dende manslaven), in het aanwerven van Ambonsche Christenen,
voornamelijk te Menado en Gorontalo op de kust van Celebes>
[verg. blz. 25]. De Inlanders, welke in den militairen dienst
werden aangenomen, zouden voor den tijd van zes jaren worden
geëngageerd, hetgeen tot de gewezen Boegineesche slaven en
Javanen werd uitgebreid. Aan elk soldaat, die zijn tijd zou
hebben uitgediend, zou zijn paspoort worden gegeven, en de
vrijheid gelaten worden «om niet verkiezende langer te dienen
naar zijn land te retourneren».

Daendels was uit Holland o. a. de last medegegeven, maat-
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regelen te beramen tot het belemmeren en geleidelijk opheffen
van den aanvoer van nieuwe slaven.

Tegen het mishandelen van slaven vaardigde hij een verbod uit.
«Aan alle Europezen, inlandsche Christenen sorterende zoo

onder het voormalige Gouvernement van Javaasch Noord-Oost-
kust als onder Ambon, Maccasser, Banda, Ternate, Bantam,
Cheribon, Palembang, Bandjermassing en Timor, welke waren
buiten dienst van den lande», stond hij toe, te trouwen zonder
voorafgaande vergunning van het Bestuur.

Als middel van bezuiniging bepaalde hij dat het getal inland-
sche kommandanten, dat te Batavia 13 bedroeg, door uit-
sterving gebracht zou worden op zeven, «de kommandanten
der Ooster- en Wester-Javanen daarmede onder begrepen,» en
wel in dier voege, «dat vijf compagniën 2?<r/zW'.r, staande onder
den Kommandant der Baliers op de Crocot, den Kommandant
der campong Ankee, die van campong Pisang Batoe, tot twee
compagniën zouden worden gebracht; dat de drie compagniën
der -Sö̂ 'VMir.srw, staande onder de Kommandanten van campong
Jacatra, campong Boegies en campong Patoeakan tot één ge-
bragt, en de Compagnie der 3/«cc«Jjar^«, onderden Comman-
dant van campong Baroe, daarin opgelost zou worden ; dat de
Compagnie /l/tf/tv/Vr.r, staande onder den Kommandant van
campong Maleyo, zou worden gevoegd bij de Compagnie Par-
nakan, staande onder den Kommandant van campong Patoeakan,
en dat de drie compagniën, die der ^;«^Ö/«^^M en Z?w&>/z«*r.r,
die der A/rt««%rt>Y.sr« en die der ó«/«$rtWivr.2r«, staande onder de
Kommandanten van campong Ambon en campong Boeton, van
campongMandharen campongTambaravereenigd zouden worden.»

Terloops zij van een ander besluit van Daendels aanteekening
gehouden , waarbij in renovatie van vroegere orders, de indiening
werd gelast «onder Ultimo December van elk jaar aan de
algemeene rekenkamer van de inventarissen van alle wapenen
en wapengoederen, welke zich bij de differente militaire corpsen
bevinden, alsmede bij de Pennisten Burgerij, Papangers, Mooren
en Mardijkers.»

Engelhard, de kwade tegenstander van Daendels, schrijft in
zijn bekend «Overzigt» aangaande de vermindering van het
getal Inlandsche commandanten [zie bladz. 129 en 130]:

«Met de intrekking van de Commandants-plaatsen gaf hij (Daen-
dels) een dadelijk blijk, den grond en zamenhang van haar bestaan
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niet te kennen. Die Commandanten waren de Hoofden van de
differente Natiën , als Boeginnezen , Maccassaren, Baliërs, Sum-
bauwarezen, Boetonnezen etc. op Batavia, op heel Java en alle
de eilanden in dezen Archipel gevestigd, en in afzonderlijke
Compagnies ingedeeld, om dezelven separaat te houden, en ver-
menging onder eikanderen voor te komen. Dezelve comman-
danten waren belast met de afdoening van alle huiselijke
geschillen, hunne huwelijken, Echtscheidingen etc., een ieder
in den zijnen; zijnde eene noodzakelijke inrigting, om ge-
schillen tusschen Natiën, onder den anderen Jaloersch, voor
te komen en dezelven in order te houden. Het presente
bestuur heeft dit wèl begrepen, en het weder gebragt op
den ouden voet. Welke gevolgen toch kan men verwachten
van de incorporatie van de Compagnie Maccassaren met de
Compagnie Boeginnezen, twee Natiën, die als natuurlijke
vijanden van den anderen beschouwd moeten worden; wat meer
is om dezelven te stellen onder een Boeginneschen Commandant;
als ook de Compagnie Maleyers met de Parnakangs in een te
trekken?»

Bijzondere bepalingen omtrent de europeesche of inlandsche
burgerij van Batavia uit den tijd van het Engelsch tusschen-
bestuur heb ik niet mogen aantreffen. Ik ben niet in de gelegen-
heid geweest, uit dien tijd werken te raadplegen, die eenige
gegevens ter zake konden leveren, zooals waarschijnlijk de
«Proclamations, Regulations, Advertisements and Orders, printed
and published in the Island of Java by the British Government»,
die wellicht ter Algemeene Secretarie aanwezig zijn.

In het eerste deel van Tollens' «Verzameling van wetten, be-
sluiten» enz., blz. 269, vindt men het besluit van den Commis-
saris-Generaal van 12 Maart 1828 n° 17, waarbij is vastgesteld
een «reglement op het bestuur der Policie onder den Inlander,
in de Stad en Voorsteden van Batavia». Die afdeeling werd
verdeeld in 6 districten, n.l. de Stad en Zuider-Voorstad, het
Oosterdistrict, het Zuiderdistrict, het Zuidwester district, het
Westerdistrict en het Chineesche kamp. Over elk der vijf eerste
districten werd een door de Regeering benoemd Inlandsch hoofd
met den naam van Districts-Kommandant gesteld, het Chineesche
kamp bleef onder het beheer van den kapitein der Chineezen.
Elk der eerste vijf districten werd in wijken verdeeld, over elk
waarvan een door den Resident benoemd, aan de Districts-
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Kommandanten ondergeschikt Inlandsen hoofd als wijkmeester
of kamponghoofd werd gesteld.

De artikelen 9, 10 en 11 luidden:
9. Ten aanzien der papangers en mooren zullen de tegen-

woordige bepalingen blijven bestaan, met dien verstande nogtans,
dat zij, even als de Chinezen, voor zoo ver de administratie der
policie en de huishoudelijke inrigtingen van het district hunner
inwoning aangaat, aan de wijkmeesters en districts-kommandanten
zullen onderworpen zijn ; hiervan is echter het doen van wachten
uitgezonderd.

10. Onder de mooren zijn de Arabieren niet begrepen, maar
deze laatstgenoemden staan in alles met de overige inlandsche
bevolking gelijk.

11. Bij voortduring zullen alle vrijgegeven slaven zich laten
opschrijven bij den Kommandant der papangers, welke ver-
pligting in de te geven vrijbrieven uitdrukkelijk zal moeten
worden bekend gesteld.

Hier ziet men de vrijgegeven slaven tot de inlandsche be-
volking overgaan, geheel afscheiden van de Europeanen; zelfs
van de mestizen, met wie zij vroeger zooveel punten van aan-
raking hadden, met wie zij ineenvloeiden.

Het reglement voor de Bataviasche schutterij van 1832 [Ind. Stbl.
n° 1] bepaalde, in overeenstemming met het pas aangehaald art. 11.

Art. 11. Bij het 2' bataillon der schutterij, bestaande uit de
Papangers, Mooren en Bengalezen, zullen worden ingelijfd, alle
vrijgegevene slaven en derzelver afstammelingen, alsmede alle
Mooren en Bengalezen, woonachtig in de residentie Batavia,
welke hun vijftiende jaar hebben bereikt. In buitengewone om-
standigheden , zullen de Inlandsche Christenen van Depok en
Toegoe, almede tot eene afdeeling schutters kunnen worden
vereenigd.

Indien de Papangers enz. wenschten te worden vrijgesteld
van het betrekken der wachten, waren zij tot een maandelijksche
contributie van f 1.25 verplicht [art. 13]. De plaatselijke autoriteit
moest zorg dragen, «dat alle bereids vrijgegeven of nader vrij
te geven slaven, zoomede alle zich alhier (Batavia) met der woon ge-
vestigd hebbende of zich nader vestigende Mooren en Bengalezen,
zich zouden vervoegen en doen inschrijven bij de respective
kommandanten van die korpsen, welke nauwkeurig aanteekening
moesten houden van hunne namen, beroepen en woonplaatsen
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[art. 14]. Maandelijks moest door de plaatselijke autoriteit aan
den kommandant der schutterij een lijst worden ingediend van
de «"gedurende de vorige maand vrijgegeven slaven en der aan-
gekomene Mooren en Bengalezen» [art. 15].

De kinderen van vrijgegeven slavinnen en haar kroost, in
wettig huwelijk met Europeanen of Mestizen verwekt, werden
niet tot de Papangers gebracht, maar met hunne afstammelingen,
al waren het zelfs afzetsels, zou Valentijn zeggen, bij inlandsche
of zwarte vrouwen, tot de Europeesche klasse gerekend.

Het bataillon Papangers enz. bestond uit 6 compagniën, en
twee depöt-compagniën van de manschappen «boven de jaren».
Een compagnie bestond uit 1 eerste luitenant, 2 tweede luitenants,
1 sergeant-majoor en 4 sergeanten , die voor een gedeelte Chris-
tenen konden zijn, voorts uit S korporaals, 2 tamboers en 82
of meer schutters. Het bataillon werd aangevoerd door een
kapitein-commandant der Papangers en een idem der Mooren
en Bengaleezen, bijgestaan door 1 eerste of tweede luitenant-
adjudant en 1 onder-adjudant. Nog rekenden tot het bataillon
1 kapelmeester en 49 muziekanten, en 1 tamboer-majoor [art. 18].

De kleeding bestond uit de gebruikelijke ilaauw-linnen buisjes
en broeken [art. 24], welke jaarlijks vernieuwd werden [art. 30].

De contributiegelden van het bedoeld bataillon werden besteed
voor het kleeden der muzikanten, de aanschaffing en het onder-
houd der muziekinstrumenten, de voeding der arrestanten, de
soldij der «orderserjanten belast met het oproepen der man-
schappen» en «voor het onderhoud der tempels en de kosten
van begraving van onvermogende Papangers en meer andere
ongelden, welke tot dus verre buiten bemoeijenis van het land
ten behoeve van het korps Papangers en Mooren werden ge-
impendeerd> [art. 35]. Art. 41 bepaalde: «Het korps Papangers,
Mooren en Bengalezen , hetwelk gelijk van vroegere tijden heeft
plaats gehad, in het bijzonder bestemd is, om tegen de gewone
betaling van wege het militair departement, in en bij de stad
Batavia, garnisoens dienst te verrigten , zal ook in den vervolge
die zelfde betaling blijven genieten». Duidelijk heeft men hier
het oog op de oorspronkelijke Mardijkers.

Art. 42. Het Bataillon Papangers, Mooren en Bengalezen
staat met het militair departement in dadelijke aanraking, voor
zoo verre de bij het voor gaande artikelen vermelde garnisoens-
diensten betreft, te welken aanzien de als zoodanig dienstdoende
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schutters zullen worden beschouwd tijdelijk van het korps te
zijn gedetacheerd en ter dispositie gesteld van het militair
departement, . . . »

Het reglement voor de schutterij te Batavia werd ook toe-
passelijk verklaard voor de schutterijen te Semarang en Soerabaja.
Elders zouden rustende schutterijen bestaan , waartoe o.a. zouden
behooren «alle vrijgegeven slaven en derzelver afstammelingen,
alsmede alle Mooren en Bengalezen, die hun 16' jaar zijn in-
getreden en hun 4O"= nog niet bereikt hebben» [Ind: Stbl. 1833
n° 21]. Een nieuw reglement voor de schutterijen op Java
[Ind: Staatsbl. 1838 n° 22] onderwierp aan den schutterlijken dienst
of de dezen vervangende contributie «alle vrijgegeven slaven,
Meleijers, Mooren, Bengalezen, Boeginezen (en derzelver af-
stammelingen die hun 16° jaar waren ingetreden en hun 40* jaar
nog niet hadden bereikt); voor zoo ver daaromtrent niet af-'
zonderlijk (was) of zou worden beschikt». Zij werden met de euro-
peesche schutterij tot een bataillon vereenigd, onder bepaling
nochtans, «dat in die plaatsen, waar zij eene afzonderlijke kom-
pagnie met officieren hunner natie konden daarstellen, zij de
laatste kompagnie van het bataillon zouden formeeren [art. 13].

Voorts werd bepaald «dat tot aan de reorganisatie en casuquo
ontbinding van het bataillon papangers te Batavia, op hetzelve
van toepassing zal blijven het reglement voor de Bataviasche
schutterij, gearresteerd bij resolutie van den 3"" Januarij 1832
n° 12 [staatsblad n° 1], en dat korps tot zoo lang onder het
bevel zal staan van den kommandant van het bataillon Bataviasche
schutterij.» [art. 5 besl. 9 Juni 1838 n° 33, zie staatsbl. 1849
n° 17.]

Voor Batavia werd derhalve dadelijk een uitzondering op het
nieuwe reglement toegelaten, waardoor de vereeniging der
europeesche schutterij met de papangers enz. werd uitgesteld.

Deze vereeniging heeft nooit plaats gehad. Blijkens het
voorloopig verslag der commissie van rapporteurs voor het tweede
ontwerp van wet tot vaststelling van een Reglement op het beleid
der Regeering van Nederlandsch-Indié werd bij art. 110 van het
oude ontwerp-Regeeringsreglement (art. 109 van het nieuwe ont-
werp en art. 113 van het tegenwoordig Rr.), door sommige leden de
aandacht der Regeering gevestigd «op een te Batavia bestaand mis-
bruik, daarin bestaande dat slaven na hunne vrijlating bij de zooge-
naamde /tf/tf«£Yrj (eene soort van stadssoldaten) ingelijfd, en
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daardoor tot eene dienst verpligt werden, die hun in 't wezen
der zaak de pas herkregene vrijheid weder ontneemt.»

De minister gaf daarop het antwoord; «De vrijgegeven slaven
worden krachtens art. 2, lett. $ van het reglement op de
schutterijen op Java (Indisch Staatsblad n" 22 van 1838) bij de
schutterijen ingelijfd. De bijzondere bezwaren, waarvan sprake
is in het Voorloopig Verslag, zullen van zelf vervallen tengevolge
van eene nieuwe regeling, die onlangs ten aanzien van de
zamenstelling van het Indisch leger heeft plaats gehad» (zie
het 2* deel van het werk van Mr. Keuchenius, blz. 454/5 en 540).

Bij art. Een van het Besluit van 14 April 1862 n° 10 [Ind.
Stbl. n° 43] werd bepaald:

rt. dat het corps Papangers, Mooren en Bengalezen te
Batavia zal worden ontbonden.

#. «dat, met alteratie in zoo verre van het bepaalde bij art.
2 § 6 van het reglement voor de schutterijen op Java (staatsblad
1838 n° 22), de Papangers (vrij gegeven slaven), Mooren en
Bengalezen te Batavia, geen deel zullen uitmaken van de
plaatselijke schutterij.»

Hiermede verdwenen de laatste overblijfselen van hen, die
men, naar het voorkomt, de inlandsche burgers van Batavia
had kunnen noemen.

Voortaan kende men, overeenkomstig art. 109 van het R. R.,
slechts Europeanen en Inlanders. Met Europeanen zijn gelijk-
gesteld alle Christenen en alle personen, die niet met Inlanders zijn
gelijk gesteld, met dien verstande, dat de inlandsche Christenen
onderworpen blijven aan het gezag der inlandsche hoofden, en
met opzigt tot rechten, lasten en verpligtingen, aan dezelfde
algemeene, gewestelijke en gemeentelijke verordeningen en in-
stellingen , als de Inlanders die het Christendom niet belijden.

Met Inlanders zijn gelijkgesteld Arabieren, Mooren, Chineezen
en allen die Mohammedanen en heidenen zijn (vgl. ook art. 7
en 10 der Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor N. I.).

Keeren wij terug tot de Molukken.
Ook daar had men de verdeeling in compagnie's dienaren,

burgers of vrije lieden en slaven.
De burgers woonden binnen of in den omtrek van eene

Hollandsche vesting, te Temate het fort Oranje, te Amboina
het kasteel Victoria.
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Toen Frederik de Houtman in 1605 den zetel innam van eersten
landvoogd van Amboina, was het eerste «dat hij deed, al de
Inlandsche Grooten de Koningen, Pati's en Orang Kaja's bij een»
te roepen, en van hen den eed van getrouwheid af te nemen ,
«aangezien zij alle, door de Portugeezen bij verscheide voorvallen,
doch vooral A. 1602, door Don Andrea Furtado de Mendosa
overwonnen, en aldus onderdaanen van de Kroon van Portugal
of Spanjen geworden zijnde, buiten alle tegenspraak ook nu
onderdaanen van haar Hoog Mogende, of van den Staat der
Vereenigde Nederlanden , en van de E. Maatschappij, geworden
waren; doch die van Hitoe zag men toen maar als bondge-
nooten, en niet als onderdaanen aan , gelijk zij ook zoodanig den
eed van getrouwheid afleiden» [Valentijn, Amb. Zaaken, blz. 29].

Het andere deel van het eiland Amboina «Leytemor» werd
geheel als Compagnie's gebied beschouwd. De Houtman vond
daar 23 dorpen, waarvan Mardheyka, Noessanivel, Latoehalat,
Hative, Halang, Soya en Oerimessing in de buurt van het Kasteel
lagen en o. a. blijkens de kaart in Valentijn (Amb. Zaaken, blz.
282) in 1718 deelen waren van de stad Amboina (zie ook Amb.
Zaaken, blz. 31, Beschr. Amb. blz. 124 en 125).

Het vertrouwen van de Compagnie rustte op de bevolking
van «Letimo, de Mardiquers en 't meerderdeel van de Amboy-
nesen, wonende aan 't Gasteel, als oock sommige van d' ey-
landers, namentlick die niet Moors en zijn.»

Het Kasteel telde in 't begin der 17' eeuw 735 weerbare
mannen behalve 100 van «d' Mardicques» en bovendien 440 uit
het gebergte van «Letimo», te zamen 1275 man. Deze waren
allen Christenen, waaraan de Portugeezen indertijd veel hadden
toegebragt. [Zie blz. 97 en vlg. van de reeds genoemde beschrij-
ving van de Molucsche eilanden, uitgegeven door Leupe].

In 1625 heeft de landvoogd van Speult «alle erven, tot het
Kasteel behoorende «onder de borgers, die zich toen (daar) reeds
bevonden, verdeelt, en erf brieven daar op uitgegeven; doch
Amboina is thans aan 't kasteel zoodanig in zijne erven ver-
andert, dat men zich na die erf brieven zeer weinig rechten kan»
schrijft Valentijn.

«Ook heeft deze Landvoogd het veld rondom deze stad ge-
legen, en met zagoe-boomen bezet, als ook de naaste vallcyen,
onder 't Kasteel behoorende als leenen aan die van Soya en
Noessanivel, op die voorwaarde gegeven, dat zij die schoon
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houden , de helft der volwassene Zagoe-boomen wel genieten,
doch geene der zelve, dan uit toelating van den Landvoogd,
/fo^tf/f», of 't meel uit der zelver hart haaien zouden , zij beloofden
het wel; doch zij die luy van aard zijn, zulx noit gedaan, en dit tot
een wild bosch hebbende laten groejen , zoo heeft de Heer Com-
missaris Padbrugge alle die leenbrieven met reden ingetrokken, 't
land weer voor de Compagnie genadert. [Amb. Zaaken, blz. 56].

Onder van Speult wordt opgegeven [Amb. Zaaken, biz. 59],
telde het Kasteel 1230 weerbare mannen, daaronder 110 van
de kampong Mardheijka, en kon de Comp. bovendien over
1830 man uit het gebergte van Leytimor beschikken.

In 1667 werd «de stad Ambon in wijken verdeeld, en daar
toe wijkmeesters besteld» [Amb. Zaaken, blz. 223].

In 1686 heeft Padbrugge veel ledige erven, aan de borgers, en
Chineezen tot steenbakkerijen uitgedeeld» [Amb. Zaaken, blz. 246.]

De vrijlieden van Amboina, met wie wij voor het onderwerp
alleen te doen hebben, waren naar eene opgaaf van 1700
[Beschr. Amb. blz. 270]:
Borgers, Kooplieden, zo Hollanders, als Misticen, en Casticen 69
Chineesen 197
Mardykers, of Swarte Vrylieden 232
Macassaaren, Boetonders, enz. Vrylieden . . . , . . 210
Amboineesen 19181

Het getal slaven, Macassaarse, Boetonse en andere bedroeg
toen 1422.

De geheele bevolking der landvoogdij Amboina bedroeg in
1708 73777 zielen, verdeeld als volgt:

Mannen. Vrouwen. Kinderen.
Europeanen 763 28 54
Misticen 71 105 269
Chineesen 125 86 170
Vrije Swarten 251 304 300
Vrije Macassaaren . . . . 152 229 155
Amboineezen, zo Christenen,

als Mooren en Heidenen . 18626 18014 23873
Macassaarse Slaven . . . . 918 525 165
Allerley andere Slaven. . . 3277 3415 1902

'24183 22706 26888
22706
26888

Zielen 73777» [Beschr. Amb.,blz.342].
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Den Amboineezen nu was op doodstraf geboden, zich in
hunne negorijen te blijven ophouden. Daar stonden zij onder
het gezag hunner hoofden, aan wier dienst zij onderworpen
waren. Die buiten de negorijen woonden, waren natuurlijk van
die diensten vrij, dat waren de Europeanen, Mestiezen, Chineezen,
vrije zwarten en vrije Macassaren. Hiervoren zijn de redenen
opgegeven , die er bestonden voor eene vereeniging der Mestiezen
en vrije zwarten of mardijkers, die ook onder één Vaandel der
schutterij vereenigd waren.

De zwarigheden, die den burgers in den weg werden gelegd
voor het drijven van handel, de nijd van de Compagnie op de
kolonisten, in de Molukken grooter dan elders, in verband met
den specerijhandel, hielden natuurlijk de Hollandsche vrijburgers
van de Molukken terug, zoodat buiten dat der Compagnie's
dienaren weinig Hollandsen bloed toevloeide.

Een plakaat van de Kamer van Zeven tienen van 1631 beval,
dat de vrijhandelaars «nergens elders in Indie mochten gevestigd
blijven dan te Batavia, Amboina of Banda. In Amboina en
Banda had de Compagnie het monopolie der specerijen; zij
was daar dus nagenoeg meester van den uitvoerhandel; want
andere artikelen waren daar bijna niet. Die vrijheid was dus ook
denkbeeldig, niets dan Batavia bleef er alzoo voor de vrijburgers
open». [Mr. de Jonge, 5*= deel, blz. Cl.]

Die belemmering moet er ook toe hebben bijgedragen, dat
de vrijlieden, die zich in het land bevonden, met de dochteren
in het land geboren, hetzij die van de zwarten of van de
Macassaren, trouwden en daardoor een zeer gemengd geslacht
ontstond.

Toen bij eene scheiding der bevolking in Europeanen en
Inlanders, de mestiezen bij de Europeanen werden gerekend,
zal het moeilijk geweest zijn, de grens te trekken, en zal een
gedeelte zijn overgebleven, dat niet tot de Europeanen gerekend
werd, maar zich zelven boven den inlander stelde. De Chineezen,
Maccassaren en zwarten hielden zich natuurlijk van de gewone
inlandsche bevolking afgescheiden, daar zij anders misschien
tot negorijdiensten verplicht hadden kunnen worden. De Chi-
neezen en Maccasaren hebben zich overal afzonderlijk weten
te houden. Er blijven dan de vrije zwarten over en hunne
afstammelingen, voortgekomen gedeeltelijk door vereeniging
met Europeanen of mestiezen, Maccassaren, of andere volks-
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stammen, en die niet tot de Europeesche gemeente gerekend
zijn. Deze tusschenklasse, die tot geen afzonderlijke natie kan
worden gebragt, heeft m. i. de klasse der inlandsche burgers
gevormd.

Bijzondere voorrechten heeft die klasse, waarover altijd zeer
ongunstig geoordeeld is, voor zoover ik heb kunnen nagaan
nooit gehad. Als burgers waren zij tot schutterijdienst verplicht
en moesten de Compagnie in hare gevechten tegen de onwillige
bevolking bijstaan. Dat zij vrij waren van negorij-diensten, vloeide
uit den aard der zaak voort, maar was geen bijzonder recht,
hun toegestaan. Van heerendienst voor de Compagnie waren zij
niet vrij. De Mardijkers o. a. moesten ook hunne bijdrage leveren
voor de hongivloot. In 1706 o.a. brachten de dorpen, tot het
Kasteel behoorende, 14 cora cora's bijeen met 1078 manschappen,
waaronder 1 cora-cora en 36 manschappen van de kampong
Maredheyka [Beschr. Amb., blz. 186].

De Gnato-Hoedi, het hoofd der Mardijkers [of der swarte
vrijlieden zo het de naam heeft, hoewel 't inlanders zijn, merkt
Valentijn op, Beschr. Amb. blz. 68] was echter de voorzeiler der
vloot, «volgens een oud voorrecht, hem gegeven» [Beschr. Amb.
blz. 184]. Hij was ook lid van den landraad, den raad van
Justitie der inlanders, en schijnt in het algemeen Comp. raads-
man te zijn geweest voor de zaken der inlanders [Beschr. Amb.
blz. 339, Amb. Zaaken, blz. 38].

Coen had in 1623 aan alle Gouverneurs «ten hoochsten ge-
recommandeert en bevolen, geen oncosten meer tot fortificatie,
reparatie van forten, noch huysen te doen, maer dat de note-
lyche onderhout met des Comp* ondersaten, mardyekers, ge-
vangenen en slaven beschikken, sonder daeraen eenich gelt off

. goederen te spenderen. Gelyck mede, dat voortaen genige
schenkage werden gedaen, dan daer de Comp. merekelycken
dienst en proffyt aen geschiet», [de Jonge, 4' deel, blz. 275].

Toen De Vlaming in 1654 het Kasteel aan de zeezijde deed
vergrooten, gaf hij daarin «geheel Leytimor, de Chineezen, en
de borgers, ieder hun deel», dat echter «niet zonder morren
toeging», hetgeen dus bij de burgers niets nieuws is [Amb.
Zaaken blz. 195].

In 1672 liet Hurdt de burgers en Chineezen een ringmuur
van palisaden maken, «zij morden hier wel tegen , dog hij dwong
hen bij een placcaat daartoe» [Amb. Zaaken, blz. 229].
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Dezelfde stelde in, «dat 'er in Mardheika en Noessanivel 17 datis
of scheppers altijd klaar zijn moesten, om 's Compagnies brieven
etc. hier en daar na toe te bestellen, en andre zaaken te ver-
richten ; doch alzoo de Orang Kaja's malkanderen niet wel ver-
staan konden, zijn er 17 in Mardheika en 17 in Noessanivel
gelegt, die naderhand onder de Heer de Vicq tot 20, onder
Padbrugge tot 24, en onder de Haas tot 40 op ider plaats
vermeerderd zijn». [Amb. Zaaken, blz. 240].

Het onderhouden der wegen en bruggen 'omtrent hunne
woningen was ook een plicht, aan alle burgers opgelegd reeds
in de dagen der Comp., en is niet, zooals de Resident meent,
van latere dagteekening [Amb. Zaaken, blz. 253].

Er is geen enkele reden voor de bewering van vele schrijvers,
dat de inlandsche burgers een klasse van personen zijn, aan
wie door de Compagnie uit dankbaarheid voor door hen bewezen
diensten bijzondere rechten geschonken waren. De Compagnie
vond het al wel, dat de door haar toegelaten burgers mochten
ademhalen, en ontzag zich verder niet, van hen alle diensten te
vorderen, die het haar goed dacht. Hadden zij nageltuinen be-
zeten , dan zouden zij ongetwijfeld, wat de specerijcultuur be-
treft, aan den zelfden dwang onderhevig zijn geweest als de
Amboineezen.

Wel werden de zaken der zwarte ingezetenen en andere
vreemdelingen, evenals die der mestiezen en Nederlanders, door
bijzondere collegiën beheerd, maar dit lag in den aard der zaak.
De Amboineezen werden door hunne hoofden geregeerd, die de
zaken voor hen behandelden [Beschr. Amb. blz. 340 en 341]. De
vreemdelingen aan de instellingen der inlanders te onderwerpen,
kon bij die vreemdelingen zelven bezwaren hebben, maar
bovendien de Compagnie zal haar volkje onder hare eigen
oogen hebben willen houden. Zij kon er dan beter op rekenen.

De Compagnie stelde in 1669 de Orang Kaja's en burgers
vrij van de pachtvoorwaarden «voor zooverre hunne eigen ver-
teering aanging.» [Amb. Zaaken , blz. 227], eene vrijstelling,
die waarschijnlijk verband hield met de schulden, die de burgers
aan de Compagnie hadden wegens hetgeen zij uit den CÖ;«/'J

Ï£WJ&7 moesten koopen. Niemand heeft er echter ooit aan gedacht,
om de burgers alsnog van de pachtvoorwaarden vrij te houden.
Natuurlijk niet, want de vrijstelling van belasting, door den
staat of een staatslichaam gegeven, kan telkens worden opge-

Dl. 70 42
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heven, indien het billijk of wenschelijk is, tenzij de vrijstelling
bij kontrakt erkend en uitdrukkelijk ook voor de toekomst
gegeven was. Dan nog echter behoeft een nieuwe staat haar
niet te erkennen.

De bijzondere omstandigheden, waarin de Molukken later
verkeerden, hunne vermeestering door de Engelschen, eerst in
1795, later weder in 1810, zijn niet zonder invloed geweest
op den toestand dezer eilanden. Vooral, doordat de Engelschen
specerijboomen uit de Molukken naar hunne bezittingen hadden
overgeplant, was het groote handelsbelang, dat men in deze
eilanden had, zeer verminderd. Daendels bracht vereenvoudiging
in het bestuur aldaar, hij hief den politieken raad op, verdeelde
Amboina en Banda in twee prefecturen onder het oppergezag
van den prefect van Amboina; het Gouvernement van Ternate
had hij willen intrekken, en Menado en Gorontalo onder Am-
boina brengen. Deze twee laatste bezittingen hield hij aan
«voornamelijk voor de aanwerving van Christen-recruten» , en
hij had bevolen, dat de onderprefect door een goede behandeling
trachten moest, de inlanders wederom aan het Gouvernement te
verbinden, en de verkoeling alzoo uit den weg te ruimen welke
door eene verkeerde behandeling veroorzaakt was. Van de
laatste plannen (de intrekking van de landvoogdij Ternate enz.)
liet hij zich echter terug brengen door het betoog dat, indien
de Hollanders Ternate verlieten, andere natiën het misschien
bezetten zouden. Toch bracht hij bezuiniging in het bestuur
aldaar (Daendels, «Staat enz.» blz. 69 en 70, zie ook de
organique stukken). Men werd onverschilliger voor de Molukken.

Evenwel wilde Daendels nog zooveel mogelijk den monopolie-
handel verzekeren en daarom den particulieren handel aan
banden leggen.

In 1810 vielen de Molukken weder in handen der Engelschen,
die ze tot 1817 behielden. Toen de Engelsche landvoogd Martin
aan de Nederlandsche gevolgmachtigden het bestuur over die
eilanden teruggaf, dankte hij in tegenwoordigheid dezer com-
missarissen «het zoogenaamde Ambonsche militaire korps» af,
ofschoon de Commissarissen verzocht hadden, het in dienst
te laten; «en zoowel aan dit Korps als ook aan vele andere
inboorlingen verleende hij burger-vrijbrieven die voor het grootste
gedeelte reeds op den 24™ Maart of den dag vóór de overgave
geteekend waren.» [Zie J. B. J. van Doren, Thomas Matulesia
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blz. 8]. Hier ziet men voor het eerst, dat aan inlanders het
burgerrecht als privilegie is geschonken.

Het waren die burgers voornamelijk, die de onlusten ver-
wekten , welke den resident van Saparoea, van den Bergli, het
leven kostten.' Weder geen reden om die burgers erg vriendelijk
te behandelen.

Wat de rechtspraak betreft, had de Compagnie te Amboina
een Raad van Justitie gevestigd en een Landraad. «Voor den
Raad van Justitie plagt hier in oude tijden een Collegie van
Schepenen te zijn, dog is in 't jaar 1662 den 29 November
gelast af te schaffen, en in deszelfs plaats, maar één voornaam
borger in den Raad van Justitie te plaatsen, dat in 't jaar
1667 door den Heer Superintendent en Admiraal Speelman,
eerst werkstellig gemaakt is.»

«In dezen Raad sitten alle de Leden van den Politycquen
Raad (uytgenomen , dat de Fiscaal, in crimineele saaken eysscher
sijnde, dan opstaat) maar nevens dezelve Leden werden dan
nog wel de Üpper-Chirurgijn, een van de Borger-Capiteyns, met
een van de andere borgers als Leden gekozen, samen 6 Com-
pagnies Dienaars, en 2 borgers uytmakende, waar af de eerste
borger de vierde, en de tweede als sesde in rang sit, dewelcke
als opperste Rechters in deze Landvoogdij alle vonnissen over
de saaken der Compagnies bedienden, en borgers, uytwvzen,
en doen uytvoeren . . . . De Landraad is in zich zelven niet
anders dan de Raad van Justitie der inlanderen, alzo daar in
geen andere saaken behandeld werden.»

«De Leden zijn de zelve, die van Compagnies Dienaaren, en
Borgers in den Raad van Justitie sitten, dog zij is met een
zeker, getal van Koningen, Graven , en Orang Kaja's vermeer-
dert» [Beschr. Amb. blz. 339].

In 1667 werden behalve Nederlandsche burgerleden ook 1
Mardyker als lid in de Raad van Justitie aangenomen [Amb.
Zaaken, blz. 224 en 225].

In 1823 werden de rechterlijke instellingen en de rechtspleging
onder den Inlander te Amboina en Onderhoorigheden nader
geregeld.

' Hoofdaanleggers en de ziel van den opstand, welke de Ambonseho
eilanden geteisterd heeft tijdens hunne wederinbezitneming, na den engelschen
tijd, hebben zij in iedere latere volksbeweging steeds de oerste hand gehad,
schreef Bnimund (vgl. Graafland 2° deel blz. 22G).
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De Gouverneur der Moluksche eilanden bepaalde krachtens
de hem verleende bevoegdheid, dat in de gewone landraden,
zoowel als in den grooten landraad, drie officieren van de
burgerij zouden zitting hebben [Tollens, «Wetten, Besluiten»,
Eerste deel, blz. 113].

Hij bracht bedenkingen in tegen het reglement, en bood
daarbij o.a. aan, vergezeld van zijne consideration, «een bij hem
ontvangen adres van de Officieren der Burgerij te Amboina,
houdende eenige bezwaren tegen art. 123 van het provisioneel
Reglement op het binnenlandsch Bestuur en dat der financiën
op Amboina en onderhoorigheden, van den 15™ April 1824,
als wordende, volgens deze bepaling, de Leden der Burgerij,
welke steeds afgescheiden is geweest van de negorij volkeren, en
werkelijk ten allen tijde boven dezelve is verheven geweest,
onderworpen aan de uitspraak eener Regtbank, welke geheel
uit den stand der negorij volken is zamengesteld».

Het reglement op het binnenlandsch bestuur en dat der
financiën op Amboina en onderhoorigheden van 15 April 1824
is opgenomen in Indisch Staatsblad 1824 n" 19".

Het bedoeld art. 123 luidde: «In het civiele zal de Regents-
raad kennisnemen van alle geschillen tusschen Inlanders van de
negorij onderling, zonder onderscheid, of zij burgers zijn, dan
eigenlijke negorij'svolken enz.».

Dat artikel werd daarop bij de resolutie van 22 Februari 1825
N° 8 (Stbl. n° 10), waarbij tevens het reglement op de rech-
terlijke instellingen en de rechtspleging onder den Inlander te
Amboina en onderhoorigheden werd herzien, veranderd in: «In
het civiele zal de Regentsraad alleen kennis nemen van ge-
schillen tusschen Inlanders van de negorij onderling, en van
die tusschen dezelfde /«/<?M</<:r.f *•« /;«r§*7\r in de negorij gezeten,
wanneer de eerst gemelden als gedaagden worden aangesproken,
enz.» [Zie Tollens «Wetten , Besluiten», Eerste deel, blz. 115/117,
zie voorts id. blz. 294].

Die regentsraad is een policieraad voor kleine geschillen, niet
te verwarren met de gewone landraden of den grooten land-
raad. Deze nemen in het civiele kennis van alle geschillen
tusschen Inlanders onderling, zonder onderscheid of zij burgers
zijn, dan wel eigenlijke negorijvolken. Voorts heeft Amboina
een raad van Justitie, waarvan het reglement is opgenomen in
staatsblad 1825 n° 39. Volgens art. 6 daarvan zijn aan de rechts-
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macht van den raad van Justitie te Amboina «alleen onderworpen
Europczen en derzelver afstammelingen, Chinezen, Mooren en an-
dere vreemden, geene Inlanders zijnde van den Indischen Archipel».

Daarop volgt:
Art. 7. «Alle Inlanders, zoo negorij volken, als burgers, zonder

onderscheid, of zij binnen de residentie of van eenige andere
plaats afkomstig zijn, blijven te regt staan voor de gewone en
groote landraden».

De burgers dus afgescheiden niet alleen van de Europeanen,
maar ook van de Chineezen, Mooren, en andere vreemdelingen,
niet van den Indischen Archipel afkomstig, waartoe volgens
de vorengestelde beschouwing ook zij behoorden, tot dat de En-
gelschen aan de eigenlijke inlanders burgervrijbrieven schonken. '

Het reglement voor de raden van justitie in Stbl. 1825 n" 39
behelst tevens bepalingen voor de politie in de Moluksche
eilanden, welke daar is opgedragen aan Magistraten, staande
onder de onmiddellijke bevelen van den Resident.

De bedoelde politiehoofden werden bij het Besluit van 14 Januari
1828 n° 2 bevoegd verklaard, om kennis te nemen en uitspraak
te doen in alle civiele geschillen, «tusschen inlanders of negorij-
volken onderling, of waarin die inlanders als gedaagden worden
aangesproken, door Burgers, Europezen, Chinezen of andere vreem-
delingen, enz.» [Tollens «Wetten, Besluiten», Eerste deel, blz. 265].

Overigens vindt men in het reglement op het Binnenlandsch
Bestuur enz. van Amboina [Staatsbl. 1824 n° 19#] omtrent de
burgers de volgende bepalingen:

Art. 143. De ingezetenen, welke onder de benaming van
burgers, van de overige ingezetenen worden onderscheiden,
zullen de voorregten blijven genieten, welke thans wettig aan
dezelve zijn toegekend, mits zij wederkeerig de pligten ver-
vullen , welke aan die voorregten verbonden zijn.

Art. 144. Deze regten en verpligtingen, zullen door den
Gouverneur nader onderzocht en nauwkeurig geregeld en be-
paald worden.

Art. 145. De Gouverneur zal mede nader eenen termijn be-
palen, binnen welke alle burgers, voor zoo ver dit tot nog toe
algemeen niet heeft plaats gevonden, na behoorlijk onderzoek,
negorij's gewijze, in een bijzonder register zullen worden inge-

Zie boven blz. (512.
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schreven. Van deze inschrijving, zal elk der belanghebbenden,
welke nog geen bewijs erlangd hebben, een gedrukt of ge-
schreven bewijs worden afgegeven. Voor deze inschrijving noch
voor het bewijs daarvan, zal eene betaling, hoe ook genaamd
of hoe gering ook, gevorderd, noch aangenomen mogen worden.

Art. 146. Voortaan zal niemand de regten van burger kunnen
erlangen, veel min eenige dezer regten mogen uitoefenen, ten
zij op eene acte door den Gouverneur, of, bij zijne afwezigheid,
door den Resident, in naam van den Gouverneur, te verleenen;
van deze acte zal geen gebruik mogen worden gemaakt, dan
nadat dezelve in het register van den ambtenaar, onder vvien
de houder van die acte behoort, zal zijn geregistreerd. Deze
registratie zal op de acte moeten worden aangeteekend».

Uit het bovenbeschreven onderzoek, dat ik èn uit gebrek aan
gegevens, èn uit vrees nog meer tijd aan het onderwerp te be-
steden, niet vollediger heb kunnen doen zijn, blijkt n.h.v. dat de
berichten omtrent het ontstaan der «burgers» en hunne oorspron-
kelijke rechten en verplichtingen in verschillende werken van lateren
tijd, voor zoover men die heeft kunnen raadplegen, onjuist zijn.

Wat hunnen tegenwoordigen toestand betreft, zij het volgende
uit Van Hoëvell (blz. 34 en 35) aangehaald': «Zij staan onder
het onmiddelijk gezag hunner eigene sergeant-wijkmeesters,
behoudens, zoo zij in de negorijen gevestigd zijn, dat zij aan
den Regent der negorij, in zaken van algemeen belang, gehoor-
zaamheid verschuldigd zijn. Zij zijn vrij van kwarto-diensten en
van de betaling der hoofdelijke belasting, welke in de plaats
getreden is der verpligte nagelkultuur. Van negorijdiensten,
zooals het bouwen van kerken, scholen en onderwijzerswoningen,
het onderhouden van wegen en bruggen, zijn zij evenwel niet
vrijgesteld. Als niet bij de datis ingedeeld, missen zij de revenuen
der datidoesoens. Ook enkele voordeelen met betrekking tot de
onbebouwde gronden, die de gewone negorijman heeft, zijn
hun onthouden. Na de afschaffing der hongi, de opheffing van
het nagelmonopolie, en nadat de heerendiensten bij Staatsblad
1869 N° 91 tot negorij- en kwartodiensten waren gereduceerd,
zijn de voordeelen, die de burger geniet bovenden negorijman
dus bijna tot niets teruggebragt en is het als het ware geen
privilege meer burger te zijn.»

> Zie boven blz. 596.
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«Niettemin is elk burger trotsch op zijn naam als zoodanig
en beschouwt zich nog altijd als een ander wezen dan de
gewone negorijinlander.»

De burgers van ü/r«rt</<?, zegt de Resident (Mr. P. A. Matthes),
zijn voor het meerendeel allen van andere plaatsen van den
Archipel en wel voornamelijk van Ternate en Amboina her-
komstig. Toen de burgers niet langer alleen in de vestingen
Oranje of Victoria veilig waren, toen hun meer vrijheid van
beweging gegeven was, hebben zij zich natuurlijk overal in de
Molukken verspreid. In 1819 bedroeg het getal inwoners der
stad Amboina 11285. In 1820, 11446, verdeeld als volgt:

26 Europeanen, 1051 mestiezen, 557 Chineezen, 5643 Christenen
en 778 Mohammedaansche Amboineezen, 244 Boegineezen, Ja-
vanen en andere Oosterlingen, 283 vrijgegevenen en 2864 slaven.

In 1820 bestond de bevolking in het overig deel van het
eiland, behalve de hoofdplaats en Hila, uit 7763 Christenen,
2074 Mohammedanen, 4 vrijgelatenen en 380 slaven. Hila met
de eilanden Manipa en Kelang telden in 1819 7327 Mohamme-
danen, 881 Christenen, 204 burgers, 30 Europeanen en 329
slaven [Reinwardt, blz. 455 en 456].

Bleeker [zie blz. 11 en 12 van zijn bovenaangehaald werk] telde
in 1854 in de afdeeling Amboina 7433 inlandsche burgers en in de
overige afdeelingen van de residentie van dien naam te zamen 3897.

Op het einde van 1855 waren volgens zijne opgave de cijfers
6828 en 3859.

Van Hoévell (blz. 8) geeft alleen wat de Oeliasers betreft,
een getal van 5197 burgers, waaronder 18 Mohammedaansche op.

Voor de Minahasa geeft Bleeker op, dat de bevolking op het
einde van 1854 bestond uit 60 blanken en 540 kleurlingen, 669
Chineezen, 314 slaven, 1999 Christenburgers of vrijen, 1323 Mo-
hammedaansche burgers of vrijen, 28017 Christen dienstplichtigen,
976 Mohammedaansche, en 58646 heidensche dienstplichtigen.

Blijkens het reglement voor de schutterij te Koepang (residentie
Timor) — Staatsblad 1877 N'° 105 — onderscheidt men daar
Mardijkers, Burgers en Papangers. Omtrent deze Mardijkers
vindt men aangeteekend in noot 2 op blz. 30 van het Koloniaal
Verslag van 1879: «Mardijkers zijn, volgens sommigen, de afstam-
melingen van slaven die in de vorige eeuw werden vrijgegeven
wegens de dapperheid door hen aan den dag gelegd bij ge-
legenheid van een aanslag in 1749 door de Portugezen tegen
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Koepang ondernomen. Volgens anderen bestond het corps Mar-
dijkers reeds vóór dien tijd en zijn zij nimmer slaven geweest.
Zij vormen een afzonderlijk deel der bevolking en hebben zich
hoofdzakelijk te Babomo gevestigd, ter bewaking van de grenzen.
De meesten houden zich met den landbouw onledig.»

De mededeelingen omtrent den oorsprong der mardijkers
in deze aanteekening mogen, zoo de eene als de andere naar
het voorkomt, na het vorenstaande zonder verder betoog als
minder juist worden verklaard. Dat na den bedoelden aanslag
vele slaven tot Afardijkers zijn verklaard, is echter mogelijk.'

Het is overigens merkwaardig, dat op Timor, waar de Por-
tugeesche invloed het langst gewerkt heeft, en dat nog voor
een groot deel Portugeesch is, de scheiding tusschen Mardijkers
en Papangers is bewaard gebleven.

Voor de Compagnie waren de Papangers of Manileezen, even
goed als de Mardijkers, óf vrij geworden zwarte óf Westersche
slaven, vreemdelingen; terwijl voor de Portugeezen de Papangers
afkomstig waren van een naburige hun toebehoorende bezitting,
en de Mardijkers ook voor hen in het Oosten vreemdelingen
waren. Het langer voortbestaan der slavernij bij de Portugeezen
kan mede tot verklaring strekken van het behoud eener onder-
scheiding , die elders is verloren gegaan. De burgers aldaar zijn
waarschijnlijk voor een deel afkomstig van andere plaatsen in
de Molukken.

Het Regeeringsreglement erkent de burgers niet. De Com-
missie van rapporteurs voor het 1̂  ontwerp, meenende dat de
burgers met het Christendom in verband stonden, wat tot
zekere grens doch niet geheel juist is, zooals de geschiedenis
leert, maakte in het Voorloopig Verslag de opmerking dat "het
steeds eene tegenwerping tegen de verspreiding van het Christen-
dom in Indie geweest is, dat op de Molukken de inlandsche
Christenen uit hun natuurlijk element waren gerukt, en dien ten
gevolge hunne maatschappelijke pligten minder goed vervulden.»
(Keuchenius, Reg. Reglt. II, blz. 151).

Toen de naam van burger bij wijze van belooning aan
Inlanders geschonken werd, is het niet onwaarschijnlijk dat de
zendelingen in de Molukken het bestuur wisten te bewegen,

' Verg. het terzelfder tijd ongeveer als deze nota bewerkte opstel van
Haga „De Mardijkers van Timor" in liet Tijdschrift voor Ind. Taal-, Land-
en Volkenkunde, 1882, deel 27, blz. 191—264.
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dit middel te baat te nemen, om de Inlanders tot het Christendom
te verlokken, en zoo kan de verwarring van burgers met v
inlandsche Christenen worden verklaard.

«Zonder het gewigt der gemaakte aanmerkingen te ontkennen»
antwoordde de Minister, «meent men evenwel dat het onderscheid
van godsdienst het criterium is, hetwelk in de toepassing de
minste moeijelijkheden zal opleveren. Het criterium van landaard
kan alleen dienen tot het aanwijzen van twee groote klassen:
Europeanen en inlanders. Voor zooveel de gemengde klassen
betreft, dat is, dezulken, die noch Europeanen noch inlanders
zijn, moet men tot gelijkstellingen toevlugt nemen, en dan
wordt het criterium van de godsdienst het eenige hetwelk alles
omvattend is.» (Keuchenius. II, blz. 296).

In het Voorloopig Verslag der Commissie van Rapporteurs
voor het tweede ontwerp werd andermaal gewezen op het bezwaar-
lijke om den godsdienst omtrent de nationaliteit te doen beslissen.
«Sinds lang wordt het algemeen erkend, dat het een noodlottig
denkbeeld van onze voorouders geweest is, dat zij, om de
verspreiding van het Christendom op de Molukken te bevorderen,
aan de inlanders, welke de nieuwe leer omhelsden, voorregten
toegekend hebben. De Christenen op de Molukken zijn daardoor
als uit hun element gerukt; zij hebben in de aanneming van het
Christendom een vrijbrief voor verzaking van maatschappelijke
pligten gezien; zij zijn halfslachtige wezens, vreemd aan ware
beschaving geworden.» (Keuchenius, II, blz. 448—449).

Op onvoldoende kennis der geschiedenis steunende, is deze
redeneering ook niet geheel juist, maar voldoende blijkt uit een
en ander dat men den toestand der burgers, een tusschenklasse
tusschen Europeanen en Inlanders, wilde opheffen. '

Het eindresultaat was, dat de Inlanders, Inlanders zouden
blijven, al aanvaarden zij ook het Christendom, en dat de
vreemdelingen, naar hun geloof, tot de Europeanen of Inlanders
zouden gerekend worden, (art. 109 Reg. Regl.).

a, October 1880.

' Op het onjuiste om burgers en inlandsche Christenen te verwarren
hebben verschillende schrijvers gewezen; Bleeker, Brunmud, Graafland.
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