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I. 

De stichting in 1772 van het sultanaat te Pöntianak doet wel 
eenigszins denken aan de Normandische geschiedenis van 'n 
Robert Guiscard, in zoover ook deze zieb door knapbeid en 
geschiktheid van rooverhoofdman tot vorst en statenstichter wist 
te verheffen. Zekere sjerief, een Arabier , althans van Arabische 
afkomst, had een Fransch schip bij Passir genomen en daardoor 
een aanzienlijk fortuin gemaakt. Hij zocht het in deze streek 
gelegen Pontianak voor vestiging uit, dat in vroeger tijden ook 
wel werd geschreven Pontiana en Puntiana. De nederzetting nam 
weldra in bloei toe, dank zij de komst van Chineezen, Boegineezen 
en andere natien van den Archipel. De sherief werd er de eerste 
sultan onder den naam van Abdoel-rahman; men schetst hem 
als "misschien de merkwaardigste man, dien Borneo immer 
heeft opgeleverd" 1. Overlijdende in 1808, werd hij opgevolgd 
door zijn zoon sjerief Kasim, destijds panembahan van Mam
pawa, ook een in zijn soort niet minder belangrijke persoonlijkheid; 
bovendien was het deze vorst, die ten tijde van ons Indie's 
Herstel het bestuur over Pontianak voerde 2. Onzen ambtenaren, 
die met hem in aanraking kwamen, gaf hij algemeen bij eerste 

1 Veth's Borneo, dl. I, bl. 375. Over de Arabische herkomst van den vorst, 
zie ook het hierna op bl. 125 noot 2 te noemen artikel van Kielstra, op bL 
85-56 hoe .ook Arabieren eene kolonie op de Westkust van Borneo" stiehtten. 

t Over de troonsbestijging in 1808 belangrijke mededeelingen in Veth'. 
Borneo, dl. I, bl. 372 v. v. en over het karakter van den nienwen sultan, 
aldaar, bl. 375 v. v. 
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kennismaking een bijzonder gUllstigen indruk. In Daendels' tijd 
was resident van Bandjermasin de heer Bloemsz. Toen, naar wij 
(bI. 142) zullen lezen, Nahuijs alscommissaris op het einde van 18 t 8, 
naar Borneo ging, heeft Bloemsz., bij een memorie, gt"dagteekend 
Semarang 12 November 1818, aan den commissaris inlichtingen 
uit zijn ervaring gegeven I. Hij schrijft dan over dezen vorst: 
"Bij de ontmoeting van Sultan Cassim zal u ingenomen wezen 
met zijn voorkomen, wijze van receptie, vlijende taal en eene 
welwiIlendheid, veel overeenkomende met die der Europeanen; 
hij heeft verstand; hij heeft oordeel en bei eid ; maar dit alles 
strekt hem tot voordeel in het verrigten van zaken aan intriguanten 
eigen en om zijn evenmensch om den tu in te leiden; voor het 
uiterlijk is hij godsdienstig; maar zijn godsdienst is meer schijn
heiligheid, en ingericht om zijn onderhoorigen tot een voordeelig 
en eerbiedwekkend denkbeeld· omtrend hem op te wekken. 
Intussehen zijn de meeste Chineezen en Boegineezen zijn geheime 
vijanden, en een expeditie van 150 a 200 man zou in staat zijn, 
geleid door een met de omstandigheden en gelegenheden der plaats 
bekend persoon, om geheel Pontiana in bezit te nemen. Want alles 
is tt>gen hem vooringenomen." Wat wij hier lezen treft vooral, in 
verband met de door EloutJr. en Nahuijs (bI. 143) verkregen opper
vlakkige indrukken, gelijk ik hierna zal memoreeren (bI. 136). Met 
gelijke kennis der toestanden, teekende Bloemsz. aan over den 
sultan van Sambas, dezen vijand van Pontianak: "De tegenwoordige 
Sulthan. bevorens bekend onder den naam van pangerang Anom 
en als een berucht zeerover, is geen wettige opvolger, en is een 
minderjarige zoon van den averIeden vorst en des ongeacht. en 
niettegenstaande het nadeel dat hij aan verscheiden Engelsehe 
kooplieden door het nemen hunner schepen en goederen heeft 
toegebragt, is hij door het Britsch Gouvernement in anno 1815 
tot sulthan verheven. In anno 1799 was hij het hoofd van 15 
a 16 panjajaps, naderde tot op 2 uren na aan het fort te Bandjer , 
en verbrandde in de rivier een vaarthuig van den Bandjerschen 
sulthan, dat met paarden van Sumbawa kwam en smeet de 
paarden in de rivier. Ik voorzag eenige vaartuigen van oorlogs
behoeften, zakte naar hem af, en sloeg met hem 2 dagen, tot 
hij eindelijk moest vlugten. In anno 1813 heeft hij nog een 
Macao's schip, waarvan de kapitein of carga aan de wal was, 

I III de Na.huijAVerza.melin~ van de Universiteitsbibliotheek te Leiden. 
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genomen en naar Sambas gebragt. Voorts is hij een amphioen
schuiver, hanenvegter en kaartspeler, en gaat gewoonlijk gekleed 
als een gemeene Boeginees, veeltijds met een haan onder den arm." 

Het waren deze heide vorsten, die verlangden naar ons optreden 
in hun gebied en wel wegens dezelfde reden, die reeds den 
sultan van Bandjermasin tot een contract met de N<:derlanders 
leidde, n1., dat zij moeite hadden om zieh te midden der anar
chistische en alle welvaart vernietigende toestanden hunner land
schappen staande te houden, hier vooral ook door het eigen
gerechtigd optreden der Chineezen I. 

De sultan van Sambas wendde zich echter niet rechtstreeks 
tot onze regeering, maar begon met een brief d.d. 4 Maart 1817 
te schrijven aan den resident van Semarang, Parve !. Deze was 
raad van Indie geweest onder Daendels 3, en schijnt den vorst 
in vroegere betrekkingen gekend te hebben. De brief deelde 
mede, dat hij aanleiding vond de tusschenkomst te verzoeken 
in "den ellendigen en beklagenswaardigen toestand" van zijn 
land, dat "geruineerd" heette. Onder het Tusschenbestuur had 
hij reeds zijn broeder, pangerang ]aya naar Batavia afgevaardigd; 
door RafHes was "zoo bij monde als bij een brief' toegezegd 
iemand naar Sambas te zen den : "ten einde den heer Generaal 
het bestier over Sambas en de daaronder behoorende landen te 
aanvaarden". Daar die belofte niet was nagekomen, verzocht hij 
andermaal hulp: "opdat het land en de daaronder sorteerende 
desa' s toch eindelijk op een goeden en geregelden voet kunnen 
geregeerd en bestierd worden. daar dit land en zijne onderhoorig
heden nimmer kunnen geregeld worden. indien U mijn vriend 
ons niet bijstaat, en wel door gebrek aan macht en gezag". 
De vorst schreef nog een tweede bede om tusschenkomst, reeds 
bedreigd als hij werd en door een zijner broeders, en door 
Pontianak. "Wij doen onzen vriend nog weten dat wij voor 
eenigen tijd aan een kapitein Miller hebben medegegeven een 
brief voor den Engelsehen Gouverneur, in welken wij hem kennis 
gaven van den ellendigen staat, waarin zieh ons land bevindt. 

I Verg. Veth's Borneo, dl. L bl. 384-385. Daarin heet Bloemsz: Bloem. 
t De brief is afgedrukt in mijn ePalembang", Bijd.ragen Ron. Instituut 

v. d. T.- L.- en V.-kunde, dl. LI (1900), bl. 704, bijl. 21. Men treft het stuk 
ook aan in het Tijdschrift V. Ned. Ind., 23" Jaarg. (1861), dl. I, bl. 365, doch 
seer onvolledig. 

• Verg. mijn .Herstel" (1911), bl. 244. 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:20AM
via free access



120 HET NED. GEZAG OP BORNEO'S WESTERAFDEELlNG. 

Hij beloofde binnen twee maanden te Sambas te zullen weder
komen, maar tot nu toe hebben wij hem te vergeefs gewacht. 
Wij hopen dat onze vriend ons nu zal te gemoet komen in hetgeen 
wij benoodigd hebben. " Als benoodtgd! verzocht hij: een gekoperd 
2- ;\ 3-mast-vaartuig, voerende 18 stukken, ieder van 3 of 4 
asta lengte I, 6 a 7 pikol buskruit en 96 goede Compagnies
geweren. 

Zekere anachoda Bantjang of Bintjang bracht de brieven te 
Semarang bij Parve. Oe resident liet den man naar Batavia gaan, 
opdat de regeering nader van het uitgedrukt verlangeri op de 
hoogte kon worden gesteId, waarom hij bij missive d.d. 16 April 
1817 N°. 44 aall Commissarissen-Generaal berichtte 2: "dat hij de 
zendeling van den sultan van Sambas vrij transport voor hem 
en zijn gevolg heeft verleend en eenen openen brief aan de 
Residenten om de West, houdende uitnoodiging om denzelven 
alle hulp te verleenen; dat hij denzelven ook ter bekoming van 
mondbehoeften heeft ter hand gesteId 25 Ropijen". 

Reeds op zichzelf genomen, lag het in de richting van ons 
bestuur om, evenals te Bandjermasin, connectien op de westkust 
van Borneo aan te knoopen; hoeveel te eerder nu dat de sultan 
in zijn brieven aanwijzingen gaf over het plan om bij de Engelsehen 
heil te zoeken, wanneer hem niet van onze zijde hulp gewerd. 
Oe missie vond alzoo te Batavia het meest sympathiek gehoor. 
Wel kon den sultan niet, naar het schijnt, door c.c.G.G. zelven 
geantwoord worden, nu slechts aan den resident was geschreven. 
maar bij geh. besluit d.d. 1 Mei 1817 lt B werd Parve geinstrueerd. 
wat hij den vorst behoorde te melden. Oe resident alzoo. den 
zendeling opnieuw ontvangende, gaf hem voor de terugreis naar 
Sambas een tegemoetkomend gesteId schrijven mede. Het gouverne
ment wilde "zeer gaarne op een bijzonderen vriendschappelijken 
voet" een overeenkomst sluiten lIen een contract van vriendschap 
en bescherming aangaan"; met dit doel zou de regeering "dus zoo 
spoedig mogelijk naar den Sultan doen afgaan een man bekleed 
met de volle waardigheid en macht om met den Sultan overeen
komsten te treffen" en Sambas nemen "onder bescherming van 
onzen geliefden Koning der Nederlanden": hierdoor zouden 
des sultans staten "voor alle vreemde aanvallen" zijn "be-

I De asta is ongeveer 11 voet. 
, Naar dl) resumtie bij hat in den tekst te noemen besluit UD 1 Mei 1817. 
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veiligd" en het geluk van 's vorsten onderdanen "bevorderd" I. 
Aan de belofte dezer afvaardiging was nog niet voldaan, toen de 

sultan van Pontianak zieh bij brief d.d. 7 October 1817 evenzeer 
om hulp tot C.C.G.G. wendde: "bij gelegenheid dat een detache
ment troepen van Banca" , schreven zij uit Batavia bij geh. depeche 
d.d. 23 December 1817 Ir 5 aan het opperbestuur, "naar herwaards 
bestemd, door tegenwinden en stormen daar was aangeland" 2. 

Pontianak's vorst gaf te kennen, ongemeen verbIijd te zijn en God 
te danken, dat de Hollanders, zijn vroegere broederlijke vrienden, 
weder bezit genomen hadden van het eiland Java; hij verzocht 
vriendschap te mogen houden, gelijk bevorens, wijI Z. H. nog niet 
vergeten zeide te hebben de weldaden, die hij van de Hollanders 
genoten had; gehoopt werd, dat de vrienden zijn landen niet 
loslieten, maar ze bewaren en behouden zouden, gelijk ten tijde 
van zijn vader 3. 

Kort nadat deze correspondentie plaats vond, waren te Batavia 
berichten ontvangen over het uitbreken der onlusten in de 
Molukken. De toch reeds zoo beperkte middelen der regeering 
werden nu noodig voor het uitrusten der expeditie-Buijskes 
derwaarts. De West-Borneosche zaken bleven hierdoor voorloopig 
buiten behandeling; zij kenmerkten zieh intussehen door roof en 
moord. De terugslag ervan ondervond ons reeds gevestigd be
stuur op Borneo's Zuid, te Bandjermasin. Hier werd aanvan
kelijk het bestuur gevoerd door den commissaris Van Boeckholtz, 
die er het Nederiandsch gezag hersteld had 4. Hij bevond er 
zieh echter nog slechts 'n 6-tal maanden, toen door hem bij 
missive d.d. 12 Maart 1817 verzocht werd naar Java terug te 
keeren, waar zijn familie was achtergelaten en hij zijn "geringe 
bezittingen" had. Den commissaris werd dientengevoIge in het 
midden van dat jaar vergunning voor de reis naar Java verleend, 

1 Zie den brief in mijn nPalembang" t. a. p., bl. 705. Bij misaive d.d. 14 Mei 
1817 N°. 51 zond Parve afschrift van zijn sehrijven aan C. C. G. G.: verh. bij 
geh. besl. d.d. 23 Mei 1817 Ir A. 

1 Oe depeohe memoreer ik nader in noot 1 van bijl. I op bl. 156. Oe aan. 
haling vindt men op bl. 221 van het daar vermeId werk van M. L. v. Deventer. 

I De brief ia afgedrukt in Tijdsohrift v. Ned. Indie, 2300 jaarg. (1861) 
bl. 1, bl. 365-366. Aan den inhoud wordt herinnerd bij de overwegingen 
van het op bl. 124 te noemen geh. beslnit van 9 Juni 1818 Ir C. 

t Verg. mijn .Bandjermasin" in deze Bijdragen, dl. XLIX (1898), bl. 66 v. v. 
en mijn .Herstel" t. a. p., bl. 4.17. De naam' van den commis8aria wordt· ver
schillend gespeld, doch zooala ik dien nu aanneem, trof ik hem in sijn eigen 
handtee1teningen II&D.. 
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zonder echter als zoodanig ontslagen te worden. Bij briet, ge
dagteekend Soerabaja, 21 Augustus 1817, berichtte het be
stuurshoofd aan C. C. G. G. den lIen t. v., op ontvangst van 
het verlof Bandjermasin te hebben verlaten met de kanonneerboot 
N°. 2 "en die, welk door het Gouvernement van de Engelschen 
is overgenomen"; hij had den 20en Augustus Soerabaja bereikt I. 
Hier onderhield Van Boeckholtz zich met C. C. G. G., dezen op 
hun reis over Java in den Oosthoek zijnde; den 1gen October 
1817 bereikte hij Batavia. 

Als wrd bestuurshoofd te Bandjermasin was achtergebleven 
Van Boeckholtz' assistent-resident Benoit, die bij missive d.d. 
31 Januari 1818 ~o. 54 mededeelde, dat de Orang Pareers en 
andere landroovers, meer dan 10.000 in getal, een aanval hadden 
gedaan in "de bovenlanden van Doesoen en Dajak", die grooten
deels door hen verwoest werden, terwijl de verjaagde bevolking 
hem om hulp smeekte; ook de vorst van Sambas had zijn rooverijen 
hervat, zoodat het bestuurshoofd maatregelen van verdediging 
moest nemen en alsnog middelen daartoe aanvroeg. Een rapport 
d.d. 4 April 1818 N°. 78 vervolgde dit bericht met de mede
deeling, dat de genoemde vorst weder naar zijn land was terug
gekeerd. Sambas scheen ook zeer verbitterd tegen den sultan van 
Pontianak, "die", voegde rapporteur er aan toe, "volgens be
rigten gaarne een resident' bij hem gevestigd zoude zien"; wat 
verder Sambas aanging, de vorst had ook een hadji naar den 
sultan van Bandjermasin gezonden, om deoude vriendschap met 
hem te herstellen, terwijl hij hem tegelijkertijd van zijn protectie 
verzekerde ! 

C. C. G. G. stelden beide brieven om advies in handen van 
Van Boeckholtz, nu te Batavia 2. Deze voldeed aan de opdrachten 
bij schrijven d.d. 16 Mei 1818. Hij beval o. a. aan om Benoit's 
handelingen goed te keuren, speciaal de wijze, waarop de assistent
resident de hoofden der Dajaksche Doesoen - "twee landen 
van het Gouvernement" - die geweren kwamen verzoeken, 
had weten te bevredigen "zonder echter aan hun verlangen te 
voldoen, alzoo elk schietgeweer in hunne handen toch immer 
een gevaarlijk werktuig voor ons worden kan". Over de Dajakkers 

1 Wat de reden is, dat de Bat. Ot. van 6 September 1817 ND, 36 de aan
komst niet vermeldt, weet ik niet; wel sta.at in de volgende courant, dat de 
kanonneerboot N°. 2 ter reede van Soerabaja lag. 

I Be81uiten d.d. 16 A.pril 1818 N°, 18 en 15 Mai 1818 N°, 98. 
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en de Pareers deed hij in dit advies de volgende mededeeling: 

De Dayakkers zijn de natuurlijke inboorlingen van het eiland Bomeo, 
eveneens" de Pareers of zoogenaamde wilde menschen j doch deze laatsten 
zijn woester van aard en bewonen in onnoemelijke getale de bergen in 
de binnenste gedeelten van het eiland tot zelfs nabij de linie, terwijl 
de Dayakkel'S nader aan de stranden huisvesten. De Pareers leven in 
geene geregelde maatschappij, dekken zieh met beestenvellen en boom
schors, en voeden zieh gemeenlijk met hetgeen de natuur toevalliglijk 
aanbiedt, zonder zieh hoegenaamd de moeite te geven tot beschaafden 
arbeid ter verkrijging van de behoeften des levens. Evenals meer andere 
wilde natien verzamelen zij zieh nu en dan in horden en storten dan 
uit hunne gebergten naar de grenzen van de strandprovintien om te 
rooven en te plunderen en menschen op te Iigten, die zij dan ge
meenlijk bij de eene of andere gelegenheid slachten en eeten. Zij ont
moeten dan eerst de Dayakkers en het eenigste belang, dat dezen 
zoowel als de strandvolkeren hebben om tegen hen op te trekken, is 
om hen te verslaan en zieh tegen hunne strooperijen te verzetten. Dat 
is een altoos durende oorlog. 

Benoit werd overeenkomstig Van Boeckholtz' advies door 
C. C. G. G. geinstrueerd t. Alzoo verliep het eerste halfjaar UHS 
met de belangrijke gebeurtenis der overwinning van Buijskes in 
de Molukken. Hierdoor kwamen schepen beschikbaar; bovendien 
hadden uit Nederland gekomen troepen aan het Indische leger 
een hoog noodige versterking gegeven. Door een en ander ge
voelde de regeering zich nu krachtig genoeg om een nieuwe 
expeditie uit te rusten. met bestemming naar Sambas en Pontianak, 
zoomede indien mogelijk naar andere rijkjes in die streken. Hier
mede vangt onze geschiedenis van West-Borneo met het Herstel aan, 
waarvan een resume aldus door dr. E. B. Kielstra werd ingeleid ! : 

De "Westerafdeeling van Bomeo" is tot dusver geen gewest, op 
welks bezit zijn sou verein, de Nederlandsche Staat, trotsch kan zijn. 
Gedeeltelijk is dat te wijten aan de gedurende bijna drie eeuwen ge
volgde staatkunde ; voor een ander deel is de achterlijkheid van het 
gansche gebied toe te schrijven aan het feit dat eene, in totaal geringe 
en dan nog uit zeer uiteenloopende soorten bestaande bevolking is 
verspreid over een groote uitgestrektheid. Per vierkante eenheid bevat 
Nederland ongeveer tachtig maal meer inwoners! 

1 Besluit d.d. 19 Mei 1818 N°. lU. Benoit behandelde in zijn rapporten ook 
de zaken op het land van Rare in Bandjermasin; het besluit hield hiero1'er 
diantengavolge mede besohikkingen in. Verg. KoZonitull Tijtl8. Jan. 1920, bl. 77. 

I In hat artikel" West-Borneo": Tijdsohrift Oma Eeuw, April 1916, bJ.80. 
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H. 

Het organiek geheim besluit d.d. 9 Juni 1818 Ir C regelde 
de expeditie naar West Borneo 1. De nog altijd te Batavia ver
toevende commissaris voor Bandjermasin werd nu tevens com
missaris op' een d.d. t 9 d.a.v. vastgestelde instructie voor deze nieuwe 
onderneming t. Nadat de overwegingen in herinnering brachten de 
van Sambas en Pontianak ontvangen brieven, zoomede de zending 
van Bantjang (bI. 120) 3, werd de vraag: - "of het voor het 
belang van de Nederlandsche bezittingen in Indie nuttig en 
noodig ware om de begeerte dezer beide Vorsten te voldoen, en 
alzoo te hernemen de rechten, welke de Nederlandsche Oost
Indische Compagnie aldaar bezat, doch welke zij uit hoofde van 
de plaats hebbende omstandigheden in de laatste tijden niet had 
verkiezen uit te oefenen" - bevestigd, inziende, staat er, "dat 
de waardigheid van het Koningrijk der Nederlanden en de houding, 
die hetzelve kan en behoort aan te nemen, ook in deze Indische 
zeeen alleszins vordert zich weder in het bezit te stellen van 
alle de rechten op de genoemde plaatsen aan hetzelve toekomende". 
Verder achtten C. C. G. G. dat "deze bezitneming van het grootste 
belang is voor den Indischen handel", vooral ook tot tegengang 
der "menigvuldige zeeroverijen"; ook wuden "naar de beste 
qerichten-" de voordeelen door den handel te verkrijgen op den 
du ur wel opwegen "tegen de kosten tot het aanhouden van 
eenige ambtenaren en gewapende manschappen". Alzoo leidden 
de verzoeken der belanghebbende vorsten tot de overweging 
betrekkelijk de "bezitneming" hunner landen. En men zou zich 
ten deze niet enkel beperken tot de beide aanvragers, maar mede 
werd aangenomen: "dat het tevens gewichtig en raadzaam is 
om van deze gelegenheid gebruik te maken ten einde te beproeven 
of niet eenige andere vorsten of volken op het eiland Borneo 
genegen zouden zijn zieh in eenige nauwere betrekking met de 
Nederlandsche Regeering te verbinden". 

Voor het volbrengen van deze nieuwe gewichtige zending 
werden aan Van Boeckholtz ter zijde gesteld de ambtemlren 
G. Müller, P. A. Bik, C. L. Hartman, J. Goldman, C. J. Prediger 

I Het be.sluit in mijn .Pa.lemba.ng" t. 80. p., bijl. 22, ·bi. 705-707. 
I De instructie in .Pa.lembang" t. 80. p. bl. 707. 
I Da.t ia dus de a.a.nhef der overwegingen: dien na.m ik echter niet op in het 

besluit der voorla.a.tste noot bedoeld. 
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en nog eenig minder personeeil. De voornaamste hunner was 
eerstgenoemde, die zich echter door weinig geschikt optreden, 
zoo tegenover Van Boeckholtz als tegenover vorsten en volken, 
min gunstig deed kennen; misschien heeft de chef zelf door een 
te zwakke houding die verkeerde richting bevorderd 2. Als 
militaire commandant ging mede de majoor Muntinghe, dus 
een naamgenoot van het bekende raadslid, met deze soms wel 
verward '. 

Ten einde toch aan de zending "allen luister en invloed bij 
te zetten", zoomede tevens "tegen alle overrompeling beveiligd 
te zijn en vooral ook om daarvan het noodig gebruik te maken" 
"ter beveiliging van de streken, uit krachte der aan te gane 
overeenkomsten" bezet wordende, achtte bovendien het besluit 
noodig "eenige gewapende vaartuigen" en "een genoegzaam 
aantal gewapende manschappen", hetgeen aan de zorg van den 
landvoogd werd toevertrouwd. Vandaar het geh. G. B. d.d. 11 
Juni t818 N°. 1. Art. 2 verzocht schout-bij-nacht Buijskes: "de 
noodige bevelen te geven, tot het doen in gereedheid brengen 
van eenige gewapende vaartuigen, en tot de inhuring der noodige 
transportschepen voor deze expeditie, mitsgaders om het com
mando van dezelve op te dragen aan den kapitein ter zee Stout". 
Art. 3 van dit besluit deed den legercommandant aanschrijven: 
"om met den meesten spoed een detachement van 600 cl 650 
man, onder commando van den majoor Muntinghe te doen 
bijeenkomen ten einde binnen acht dagen te kunnen inschepen, 

I Zie de bezoldigingen in .Palembang" t. a. p. bl. 706, noot a. 

lOver George Miiller en J. C. Prediger: zie Veth's Borneo, dl. I, bl. 12 
v. V.; Veth sohrijft steeds den naam van eerstgenoemde op z'n Hollandsoh 
Mullu, hetgeen onjuist iso Een levensberioht over dien George in De Indisc1&e 
Bij, bl. 177 v. v. 

I In een van de door mij bezorgde Ya" tk G-raaff·BriMlen - zie dl. TI, bl. 
SI-staat de mededeeling, dat Muntinghe (zonder verdere a.a.nwijzing) misschien 
met ju:fFrouw Ross zou t.rouwen, wa.a.rop ik de noot 2 atelde: .Muntinghe 
is ongehuwd gebleven." Ik: maute hiermede een dubbele fout: een middel· 
lijke, door aldus te kennen te geven, dat de briefsohrijver het raadslid 
op het oog had, en een reohtstreeksche door te verzekeren, dat deze onge· 
huwd zou zijn gebleven. De laatste fout verbeterde ik nog in het werk zelf: 
zie bl. 55 van het Alphabetisch register, noot 1; de eerste op bl. 353 van 
mijn Mol1Jkken·artikelen in deze Bijdragen, dL 65 (1911). Te voren had ook 
M. L. van Deventer de personen in ander opzioht verward, gelijk mij bleek 
uit De Roo's werk over Daendels, dl. I (1909), bl. 15*. Intussohen werd nog 
la.a.tstelijk ju1l"r. Roas den verkeerden Muntinghe toegedaoht: zie het Koloniaal 
Tijdaohrift, afl. September 1919, bl. 1126 in het artikel van den heer S. KaUf 
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zullende hetzelve moeten bestaan uit twee voltallige compagnien 
Inlanders, Europezen, en uit Amboinezen, met bijvoeging der 
noodige artillerie" 1. Art. 4 eindelijk bepaalde: "dat de capitein 
en aide de camp Elout, welke daartoe verzoek heeft gedaan, 
deze expeditie zal vergezellen, op zoodanige instructie, als hem 
nader ter hand gesteld zal worden" 2. Deze toevoeging van 
Elout Jr. aan de expeditie is van het grootste belang geweest. 
Wij zullen dit nader zien; doch al dadelijk breng ik in herin
nering, dat de heer Van der Capellen aan Elout Jr. bij zijn 
heengaan naar Borneo verzocht om hem, landvoogd, alles te 
schrijven, wat van belang mocht schijnen, alzoo uitlokkende een 
particuliere correspondentie, welke ook hare bedenkelijke zijde 
kon hebben. Naar zijn instructie, die vastgesteld werd bij G. B. 
d.d. 26 Juni 1818 N°. 4, had hij speciaal voor opnemingen van 
het land te zorgen; feitelijk hebben zich de bemoeiingen verder 
uitgestrekt. Trouwens ook die kaartteekeningen waren van gewicht. 
Het behoorde immers tot de groote bezwaren onzer vestigingen, 
dat kaarten van het land en de omliggende wateren alom, kan 
men wel zeggen, gemist werden, voor een goed deel, doordien 
de Engelschen er zieh van meester gemaakt hadden 3. Bij G. B. 
d.d. 17 April 1818 N°. 18, was daarom reeds de kleinigheid 
vastgesteld om een geheeie kaart van Borneo te formeeren ; toen 
echter Van Boeckholtz te Batavia, krachtens de aldus ontvangen 
opdracht, zich naar het bureau der genie begaf om hulp voor 
dezen arbeid te erlangen, moest de commissaris bij brief d.d. 
22 d.a.v. aan c.c.G.G. rapporteeren, dat hij zich wel hiervoor 
tot den chef, kolonel Schulze, vervoegd had, doch hem te 
kennen gegeven werd, dat het vooralsnog ondoenlijk was om voor 
de opneming eenig personeel af te staan. Nu werd aan Elout Jr. 

1 Bij de artt. 2 en 3 van het geh. G. B. d.d. 2~ Juni 1818 N°. 1 werd 
Buijskes nog verzooht om Stout van een instructie te voorzien en de noodige 
bevelen voor de expeditie te geven, terwijl de legerc' \\ erd aangeschreven 
om ook aan majoor Muntinghe !len instructie te verstrekkenj opgegeven 
werden daarbij de bepalingen, die er o. a. in moesten voorkomen. 

t Verg. Veth's Borneo, dl. II, bl. 5. 
I Verg. mijn ftBestuur van 1817 op 18t8" (1917), bl. 186-187 cn bl. 332. 

Bij Kruseman's verslag over de Lampongs, vermeid aldaar op bl. 327, bood 
hij ook een kaart van dat gewest aan. Hij had geen gelegenheid gehad om 
sijn chef, den resident van Bantam, het stuk te doen geworden, doch hij 
vestigde er 's residents aandacht op, die er daarom naar vroeg bij missive d.d. 
27 J anuari 1818 N°. 55 aan C. C. G. G. j verh. bij besluit d.d. 1 Februari 1818 N°. 1. 
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bij de vermelde instructie als doel zijner zending o.a. aangegeven 
het voorzien door verkenningen in het gebrek aan goede en 
volledige kaarten van de landstreek, waarnaar de expeditie 
bestemd was, voor zooveel de aard van de gesteldheid des lands 
zulk,s toeliet. 

Terstond zij aangeteekend, dat, v66r nog de expeditie tot 
vertrek gereed scheen, er slechts overhaasting en gemis aan orde 
schijnen geheerscht te heb ben in zulk een mate, dat over het admi
nistratiefbeleid te Batavia niet anders dan een zeer ongunstige indruk 
kan verkregen worden. De schepen vertrokken ook niet tegelijkertijd 
en voor zoover dit wel plaats vond, raakten zij weldra van elkaar 
tengevolge van het ongunstig weer. Aan boord heerschte de 
grootst mogelijke ontevredenheid wegens sIechte ligging, ge
brekkige voeding, onnaspeurlijke inlading, opeenhooping der 
medegaanden: dit laatste trouwens een jammerlijk gebrek, menig
maal door de zuinigheid ingegeven, v66r en na dien tijd voor
komende, ten koste van de gezondheid der manschappen. Nauw 
te Pontianak aangekomen, ondernam men, naar wij lezen zullen, 
een expeditietje, bepaaldelijk om den sultan aldaar plezier te 
doen! Van een overwegende leiding door commissaris Van 
Boeckholtz wordt gedurende de zending zoo goed als niets gemerkt. 
Wat betreft het uitrusten der expe.ditie, heeft bij schrijven d.d. 
21 September 1818 N°. 96 de legercommandant een rapport van 
majoor Muntinghe den landvoogd aa~geboden. Daarin klaagde 
de majoor zeer over den siechten staat der levensmiddelen en 
verdere benoodigdheden, geladen op de schepen, zoomede over 
de geringe voorzorgen er gen<?men in het belang van plaatsing 
en ligging der troepen, eindelijk over de wijze, waarop de voor
raad medicijnen was geborgen 1. 

Den 26.0 Juni 1818 zeilden van Batavia de oorlogskorvet 
Eclips, kapt. luit. Schrooijenstein en de oorlogsschoener Calypso, 
luit. t/z Olijve, met troepen 2; aan boord van eerstgenoemd 
schip was de commissaris. Beide schepen begonnen echter te 
verzeBen naar Semarang, waar zij den 9.0 Juli aankwamen; den 
12·" d. a. v. werd de reis voortgezet 3. 

I Deze klachten zijn geresumeerd in het op bl. 131, noot 2 nader te noemen 
G. B. d.d. 21 September 1818 N°. 14, waarin den legercommandant werd op
gedragen. over de schuldigen aan deze nalatige organisatie te rapporteeren. 

I Verg. Bat. 0,. van 4. Juli 1818 N°. 27. 
Id. van 18 en 25 Juli 1818 No,. 29 en SO. 
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Den 2en Juli, des morgens ten 7 ure, ging het overig deel der 
expeditie van Batavia onder zeil 1. Het bestond uit de volgende 
vaartuigen. De oorlogsbrik Marztznne, kap. t/z F. Stout 2; de 
kanonneerbooten N°S. 7 en 8, luit" t/z W. W. Huther enJ. Baud; 
eindelijk de transportschepen: de Vreede van Dordrecht, gezagv. 
P. Douwes of Douwens; de Kumbang :latie, W. G. Crowter; 
De Twee Vrienden, P. J. Pieters. Ook nam aan de expeditie 
deel kanonneerboot N°. 1, luitenant Van Florensteyn; deze vertrok 
den 8en Juni van Soerabaja met troepen voor Bandjermasin S ; 

doch de commandant zag zieh verplicht den 261n d. a. v. "wegens 
verregaande insubordinatie aan boord, Sumanap aan te doen" j 
daar zette V. Florensteyn 2 belhamels aan land, ze aan het 
bestuur overleverende; waarna de reis werd voortgezet 4. De 
kanonneerbooten voerden geen namen, maar nommers 6; haar 
zeilvermogen en gevechtswaarde waren allertreurigst '. 

Van het vertrek der expeditie gaven C. C. G. G. aan het 
opperbestuur kennis bij geheime depeche d.d. 1 Juli 1818 Ir Y j 
uit dit stuk leeren wij nader hun gedachten kennen 7. 

Ofschoon de instructie voor Elout Jr. was vastgesteld. naar 
ik mededeelde (bI. 126), d.d. 26 Juni, ontving hij die eerst den dag 
v66r het vertrek. Jammer genoeg; want hem werd bij een artikel 
ervan tevens eenige bevoegdheid tot optreden gegeven, die hij 
ten nutte der uitrusting had kunnen aanwenden 8. Hij miste 
nu de gelegenheid om zieh te vergewissen, dat alles aan boord 
der schepen in orde was. Nochtans vernemende, dat op De 
Twee Vrienden geen voldoende plaats was, zoodat de soldaten 
op en tusschen de watervaten moesten slapen, terwijl op de 
andere vaartuigen evenzeer te klagen viel, schreef hij er com-

lOver het vertrek van het smaldeel, verg. Bat. CI. van 4 Juli 1818 N°. 27 
mede onder de .Zee-Tijdingen". 

, In mijn Malakka·artikel, deze Bijdragen, d\. LI (1900), bl. S, van de 
expeditie melding makende, werd abusievelijk, in plaats van J(aM"tI4I. ge· 
.teld Martata:. 

• Verg. Bat. C,. d.d. 20 Juni 1818 N°. 25. 
4 Missive van den chef der Kolo Mar. d.d. 4 Juli 1818 N°. 70, verh. bij 

G. B. d.d. JS Juli 1818. 
a Verg. mijn wBestuur van 1817 op 1818" t. a. p., bl. sa, noot 2 . 
• Verg. mijn Molukken·artifcel in deze Bijdragen, dl. 75 (1919), bl. 198-199. 
1 De depAche in bijl. I. Op Rijksarchief in .Kolonien na 181S", bunde115M. 
8 Het artikel zelf der instructie is mij niet bekend; maar het in den tekat 

medegedeelde, ontleen ik aan een op bl. 1S6 te noemen achrijven d.d. 26 
Auguatus 1818 un Elout Jr. in bijl. lI. 
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mandant Stout op de Marianne over, daar majoor Muntinghe 
zich nog niet aan boord bevond. Stout deed het mogelijke ter 
verbetering ; doch mocht er niet in slagen, omdat alles reeds 
geregeld en vastgesteld was! 

Gelijk reedsaangeteekend, ongl.1nstig weer werkte de vaart 
tegen. De beide kanonneerbooten bleken niet in staat de reis 
mede te maken. N°. 8, Baud, bereikte in het geheel niet de 
bestemming; N°. 7, Huther, kwam den 16en Juli op de reede 
van Batavia "terug van eeneverlorene reis", gelijk het heet 1 ; 

deze boot hervatte echter haar tocht den 1gen Juli naar Pontianak, 
nu met meer succes 2. De Vreede, met 150 man en de kas der 
expeditie, had een dronkaard tot gezagvoerder. Geheel uit den 
koers geraakt, dwaalde zij af naar de Lucipara, een eiland aan 
den zuidelijken ingang van straat Banka! Hier werd zij den 
22en Juli aangetroffen door den schout-bij-nacht Wolterbeek, die 
met een ander smaldeel op reis was naar Malakka. voor de 
overneming van deze bezitting. De gezagvoerder scheen suf te 
zijn, teekende Wolterbeek op 3; hij verbeeldde zich de kust van 
Djapara in het gezicht te hebben. Aan boord heerschte groote 
ontevredenheid en wanorde, speciaal wegens de siechte voeding. 
Wolterbeek beval den kapitein der troepen, een geschikt mensch, 
aan om geduld te hebben, en wanordelijkheden zooveel mogelijk 
te voorkomen. Er was bovendien aan boord. berichte de S. b. N. 
naar Batavia, Ileen hooge Duitscher en ambtenaar; deze had 
zeer veel praats, is tweemaal bij mij geweest om te klagen, 
waarna ik hem naar boord heb gejaagd met order om zich aan 
den kapitein te onderwerpen". Met dezen Duitscher zal wel be
doeld zijn de inderdaad zeer lastige Müller, die in de Borneo
geschiedenis van dezen tijd "eene ruime plaats" zou gaan innemen, 
memoreert Veth ". 

Stout. aan boord van de Marianne, had reeds den dag van 
het vertrek, dus den 2en Juli. de beide kanonneerbooten nevens 
De Vreede de verkeerde richting zien uitgaan bij het eiland 
Edam 5. Hij liet bij het eiland Alkmaar des namiddags ten 5 ure 

I Zie Bat. Ot. van 18 Juli 1818 N°. 29. 
Id. 25 • 30. 

I Zie mijll .Malakka" t. a. p. bl. 3-4. 
4 In Veth'd Borneo, dl. II, bl. 7. 
5 Wat over de reis, de aankomst eil olltv:lngst te Pontianak in den tekst 

zal worden medegedeeld, ontleen ik aall een minder geluklrig gesteid, doch 
niet onbelangrijk, rapport vall Stout aan den landvoogd, gedagteekend • Tel' 

mu 9 
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het anker vallen: "om de meer gern eide schepen in de gelegen
heid te stellen van bij ons te komen"; maar den volgenden dag 
niets meer ontwarende, zette hij de reis voort. Den 30n Juli liet 
hij van de hem vergezellende Kumbang '.lati drie officieren op 
de Marianne overgaan, zijnde op eerst vermeld schip: "te veel 
officieren en soldaten geemberkeerd". Den 60n Juli kwam de 
gezagvoerder van het andere hem vergezellende transportschip 
De . Twee Vrienden rapporteeren : "dat een groot gedeelte van 
zijn watervaten waren leeg gdoopen, doordien dezelven lek 
waren, alsmede dat de ketels, welke hij van den havenmeester 
Lamberger had ontvangen om voor de troepen in te koken, 
lek waren", zoodat verzocht werd tot het aandoen van Semarang, 
ten einde herstel te laten aanbrengen. Na inspectie, bevond men 
echter, dat, zonder zul!< een afwijking, Pontianak wel viel te 
bereiken, waarom in het verzoek niet werd getreden, de gezag
voerder misschien te Semarang handel willende drijven. 

Den 150n Juli stuurde men "langs de kust van Borneo". Den 
180n bereikte de llfarz'anne met Stout de reede van Pontianak, 
nog, naar het nu bleek, het eerst daar aankomende, niettegen
staande Eclips en Calypso zooveel vroeger waren uitgezeild en 
Stout bij Alkmaar vertraging gehad had; intussehen "den 180n 

voor Pontiana ten anker liggende, ontdekte men twee sehepen 
in 't Z. W. t. W., deden seinen van verkenning, welke werd beant
woord, zijnde de schepen Eclips en de Calipso, welke voor stil te 
aldaar ankerden ". 

Aan boord van de Marz'anne had Elout Jr. de reis mede ge
maakt. Hij was vol lof over Stout's beleid en toewijding. Den 
geheelen overtocht had de gezagvoerder zieh niet uitgekleed om 
geen gunstige gelegenheid te laten ontsnappen tot het voort
zetten der reis. De vergezellende transportschepen waren per 
maand ingehuurd, zoodat hun kapiteins, bij gemis aan belang 
voor hen om spoedig de plaats hunner bestemming te bereiken, 
het aan geen voorwendsels lieten ontbreken om, ten behoeve 
van hun eigen handel, tusschenstations aan te doen 1. Taetvol 

Rheede vaD Pontianac den 13 Augustus 1818", liggende in bundel 1565 op 
het Rijksarchief van »Kolonien na 1813". Stont was, denk jk, geen geboren 
Nederlander, zoodat hij moeite met onze taal had. Zijn ra.pport zonden C. C. G. G. 
den minister van Koloniiin bij geh. missi ve d.d. 1 September 1818 l' E. E. 

lOver Goldberg's denkbeeld om het reizen met door de regeering gehuurde 
zeilschepen te bespoedigen door het toekennen van premien, zie mijn "Terug
ga.ve" (1910), bl. 231. 
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wist Stout hen hiervan terug te houden. "Hij heeft niet noodig 
gehad te bevelen. Hij heeft de goede harmonie weten te be
waren", schreef Elout den landvoogd 1. Onder de vele onte
vredenen aan boord der schepen behoorde de militaire commandant, 
majoor Muntinghe, die zich zeer over de fatale organisatie der 
expeditie beldaagde bij den legercommandant 2. De luitenant 
der pioniers Guldentops en een flankeur overleden op de reis; 
twee flankeurs verdronken onderweg. 

JII. 

Op den 18en Juli 1818 liet zich Stout, voor Pontianak liggende 
en ontwarende de Eclips nevens de Calypso, door een sloep 
naar de tot zijn smaldeel behoorende schepen brengen, waar 
hij "alles in een goede order" bevond. Commissaris Van Boeckholtz, 
vergezeld door 3 ambtenaren, stapte over en roeide met Stout 
naar de Mart"anne terug. De Eclt"ps en Calypso volgden dien dag; 
in den loop van den nacht ankerden zij nevens het commando
schip. Den ochtend van den 1gen om 8 uur deed Van Boeckholtz 
twee zijner ambtenaren in twee gewapende sloepen een voor 
den sultan bestemden brief naar wal brengen. Ten 12 ure zeilden 
Calypso en Eclt"ps naar de monding van de rivier van Pontianak 
om de reis naar de hoofdplaats te vervolgen: op eerstver
meld . schip bevonden zich de commissaris , de militaire com· 
mandant met de officieren van den staf en kap.-luit. Stout; 
op het andere vaartuig waren ingescheept 37 Europeesche 
soldaten, een detachement artillerie met 2 veldstukken, en een 
detachement Bengaleezen. Voor de rivier lag echter een bank, 
waarop zelfs met hoog getij niet meer dan 6 voet water bevonden 
werd, zoodat men eerst tegen het ondergaan der zon op den 
21 en voor den dalem des sultans ankerde, zijnde er slechts 3 
vaam water 3. Stout deed een saluut van 11 schoten geven. 
waarvoor dadelijk door den sultan van het fort bedankt werd. 
Woensdag 22 Juli, des morgens ten 7 ure voer het detachement 
infanterie in twee prauwen naar wal; de commissaris , majoor 

1 Uit kapt. Elout's brief van 26 Augustus, reeds aangehaald op bl. 128 noot 8. 
t In het rapport, waarvan op bl. 127 melding werd gemaakt en dat ver

ha..ndeld is bij het G. B. d.d. 2l September 1SlS N°. 14. 
S Uit het in den teut medegedeelde. blijkt dat de riviervaart naar Pontianak 

niet zoo vlug is gegaan, als men ZOll opmaken uit Veth's Borneo, dl. H, bl. 8. 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:20AM
via free access



132 HET NEO. GEZAG OP BORNEO'S WESTERAFDEELING. 

Muntinghe en kapitein Elout volgden in een sloep "met de 
vlag van vooren"; de overige officieren voeren in twee andere 
sloepen van boord. Aan wal gekomen, deed de Calypso een 
saluut van 21 schoten. 

De sultan met zijn gevolg ontving de heeren "zeer vriendelijk"; 
men geleidde ze naar her vorstelijk verblijf, andermaal door 21 
schoten, nu van het fort, begroet. Met slaanden trom volgde 
het detachement tot v66r den dalem, alwaar de sultan het in 
oogenschouw nam. Nadat de commissaris met den vorst had 
gesproken, werd de brief van C. C. G. G. overhandigd, hetgeen 
alweder onder 21 schoten geschiedde. Een poos later vertrokken 
allen naar de aangewezen verblijven. 

Zondag, 26 Juli, ontscheepten de 100 Amboneezen van De 
Twee Vrienden. Hierdoor kon wat plaats gemaakt worden ten 
behoeve van de zieh op de Kumbang 7atie bevindenden, waarvan 
100 man naar de Vrt'e-nden overgingen: "daar het transportschip 
de Combang Jatie geen ruimte meer heeft dan voor honderd 
vijftig man", teekende Stout aan. 

Zoowel het liggen op Pontianaks reede, als het sIecht verblijf 
der soldaten aan wal, veroorzaakten op den duur nog al zieken. 
Den 2en Augustus werd het smaldeel door "een verschrikkelijk 
weer" geteisterd: "dan de schepen hebben geeneschade bekomen", 
deelt Stout mede; echter verloren de Eclips en de ~lart'anne 
ieder een sloep. 

Den 7en Augustus eindelijk kwam de Vreede van Dordrecht 
aansukkelen I; de gezagvoerder "was altijd dronken" geweest; 
gelukkig werd hij onderweg "door menigte drinken", gelijk Stout 
van Pontianak uit schrijft, ziek: "anders had het schip nooijt 
hier gekomen", merkte hij op, "alzo nu de stuurman het 
commando heeft". Rapporteur zeide voornemens te zijn het vaar
tuig af te· danken en naar Bata via terug te zenden , zoodra hij 
op Sambas no~ gelegenheid zou vinden om verder troepen te 
ontschepen. 

Dien zelfden 7en Augustus deed zieh een opmerkelijk incident 
voor, dat aan Van Boeckholtz een sIechte noot heeft bezorgd. 
Reeds in 1817 werden C. C. G. G. niet weinig tot het hijschen 
der vlag op de Buitenbezittingen aangezet door de vrees. dat 
de Engelsehen ons daarin Züuden verhinderen. Sinds, n1. in April 

1 Verg. bl. 129. 
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1818, was RafHes te Ben koelen opgetreden, hetgeen te meer 
reden had gegeven om tot de bezetting van Borneo's West over 
te gaan. Dat de voorzorg ten deze geenszins te vergeefs is 
geweest, blijkt uit het nu plaats hebbende, hetgeen wel reeds 
bekend was, doch aldus vermeid staat in het Stout-rapport, 
waarmede het besluit: 

Vrijdag den 7u arriveerde hier een Engelsch transportschip, genaamd 
J ohn BuH, met een commissaris, benevens een klijn detachement troepen. 
om Pontiana in bezit te nemen; edoch daar wij hetzelve reeds in 
bezit hadden, is gemelde commissaris door den sultan afgewezen. 

Zondag den 9 is gemeld schip weder vertrokken van hier naar 
Malacca. 

Maandag den 10 is de Hollandsche vlag met staatsie gehesehen, 
waar de sultan heeft bij geassisteerd. . 

De zieken van 't escader zijn van geen aanbelang. 

De hier bedoelde Britsche commissaris was het bestuurs
hoofd van het nog door de Engelsehen bezeten Malakka, 
de heer Farquhar. Deze had in 1816, met het oog op de terug
gave der Nederlandsche kolonien, zijn chef, den gouverneur te 
Pinang, destijds den heer Petrie, gewezen op het belang van 
nieuwe vestigingen te zoeken in den Archipel, ten einde den 
Engelsehen handel te beschermen tegen de mogelijke invloeden 
der komende Neoerlanders. Met het jaar 1818, toen de overgave 
van Malakka bleek te naderen, scheen de behoefte der voor
ziening op dit gebied dringender: zoo werd de resident gemachtigd 
door Petrie's opvolger, kolonel Bannerman, tot een zending : 
.,to the States of Siack, Rhio, Lingen and Pontiana, for the 
purpose of endeavouring to establish commercial treaties with 
such of the Malay powers as were at the time considered to 
be independent". Aldus de voorstelling van Farquhar zelf in een 
memorie aan de Compagnie te Londen I. Voor het doel dier 
memorie - een strijdschrift tegen Raffies, betrekkelijk de eer 
der stichting van Singapore ~ - was deze herinnering voldoende; 
voor de kennis van de reis naar Pontianak is zij het echter niet 
genoegzaam. Het te Batavia gevestigde Britsche handelshuis 
Jessen, Trail en Co. had namelijk, zoodra het onze plannen voor 
een expeditie naar Borneo vernam, een expresse naar Banner
man gezonden om hem te waarschuwen. Bij de reeds in de lucht 

1 Opgenomen in Boulger's werk over Raffies (1897), bl. 858-855. 
I Verg. mijn .Papieroorloog", bl. 401-402 in deze Bijdragen, dl. XLIX (1898) 
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hangende plannen om elders vestigingen te zoeken, was die 
waarschuwing niet te vergeefs. Alzoo ge\astte de Britsche gouver
neur i. R. aan Farquhar om dadelijk naar Borneo's Westkust te 
gaan, waarop de resident den 22 Juli de reis aanvaardde, in de 
hoop ons nog voor te zijn I. Deze zending heeft dus plaats ge
vonden, afgescheiden van een anderen naar Siak; zij trof echter 
geen doel, omdat onze vloot er zich reeds bevond! Van Boeck
holtz deed in de briefwisseling met Farquhar onder weinig 
heusche bewoordingen verstaan, dat Borneo aan Nederland be
hoorde, de Enge\schen er dus niets te maken hadden en zij ten 
spoedigste moesten vertrekken; slechts werd hun gelegenheid 
gegeven om water en ververschingen in te nemen. Het is jammer, 
dat de stukken van deze correspondentie niet bekend zijn: 
daar er nogal wat over te doen is geweest. In een schrijven 
toch d.d. 26 Juni 1819 heert de landvoogd van Britsch-Indie 
aan onzen Gouv.-Gen. verweten de onvormelijkheid van "the 
language addressed br )'our agent at Pontiana to major Far
quhar" 2 ; hetgeen Van der CapelIen in een brief d.d. 16 December 
d. a. v. toestemmend deed antwoorden ~: .. J'avoue volontiers que 
la reponse donnee par Mr. Van Boekholz acette occasion 
J1'etait point entierement conforme a l'esprit de ses instructions 
et que les expressions, dont il s'est servi, ne sont point approu
vees par le Gouvernement. J'avoue volontiers qu'il aurait du se 
borner a inviter le major Farquhar a ne point entraver nos 
negociations avec les princes de Borneo avec.lesque\s nous etions 
sur le point de conclure des traites et de renouer d'anciennes 
relations, rompues par suite des evenements." 

IV. 

Gelijk hiervoren medegedeeld (bI. 133), werd den 100n Augustus 
181R onze vI ag te Pontianak geheschen; men zoude er tot den 
28·n verblijven, achterlatende een militaire bezetting; twee dagen 
v66r het vertrek zond Elout Jr. een particulier schrijven over 
de toestanden aan den landvoogd, dat ik in de bijlagen heb 

1 Zie het lIchrijven hierover van onze commis~a.rissen ter overneming van 
Malakka. d.d. 10 September 1818 aan C. C. G. G. in mijn .Malakka" t. a. p., 
hl. 5, noot b. - Over het incident zie mede Veth's Borneo, dl. II, bl. 6-7. 

, Zie § 53, bl. 492, van mijn .Papieroorlog" t. a. p . 
• Zie bl. 509, alinell 2 van mijn .Papieroorlog" t. a. p. 
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opgenomen, inderdaad zeer belangrijk zijnde I. Van Boeckhöltz had 
een provisioneel tractaat met den sultan gesloten. Onder dag
teekening van 22 Augustus richtte deze vorst een brief aan 
C. C. G. G. van ondervolgenden inhoud, waarin hij zich bij den 
aanhef noemde: Sharif Kasim. zoon van wijlen sulthan Sharief 
Abdul Rachman Alkhadris I : 

Wijders communiceert Srie Sulthan Sharief aan mijne vrienden, de 
Kommissarissen Generaal, ten aanzien van hoogst derzelver missive, 
aangebracht door den Heer Kommissaris van Boeckholz, dat ik dezelve 
met veel eerbewijzing, navolgens de aloude gebruiken, plcegtig ingehaald, 
ontvangen, en uit diens inhoud begrepen heb, dat mijne vrienden in 
vriend· en broederschap met mij leven willen, en geneigd ~ijn, de 
banden van die vriendschap nauw aan te knoopen. Ik zeg deswegens 
mijne vrienden veelvuldig dank; en betuig tevens, dat als mijne Vrienden 
eenmaal daartoe gen ei gd zijn, ik duizend malen genegen ben, omdat 
ik altoos op geen andere dan alleen op het Hollandsche Gouvernement 
mijn hoop en vertrouwen gesteid heb; alleenlijk verzoek ik, dat mijne 
vrienden rnij behandelen met rechtvaardigheid. 

Voorts bericht ik met een blank gemoed, dat ik de Hollandsche vlag 
te p(lntianak heb laten hijschen, kunnende mijne Vrienden vertrouwen, 
dat dezelve bij mij en mijne nakomeIingen permanent en zonder eenige 
verandering blijven zal. 

Nog bericht ik aan mijne Vrienden, dat ik dezen brief gesteid heb 
in handen van kapitein Elout, den zoon van mijn vriend, terwijl het 
mij zoo verblijd heeft, dat ik den zoon van mijn vrieod hier heb mogen 
ontmoelen, evenals of ik mijn vriend zelf ontmoet, en derhalve hem 
ook behandeld heb als mijn eigen zoon. 

Tevens laat ik mijne Vrienden weten, uat ik nog een brief na dezen 
zenden zal aan mijne Vrienden. 

Ik heb niets anders onder deze regels tot present te voeren dan 
eenlijk mijne eer biedige groeten aan mijne V rienden. 

Geschreven op ZaturJag den 20n van de maand Sawal in het jaar 
1233, 7.ijnde geweest den 22" Auguslus 1818. 

Den 17.0 September 1818 ontvingen C. C. G. G. dit schrijven 
te Batavia. Met gevoelens van voldoening boden zij er afschrift 
van aan den minister van Kolonien bij geheime depeche d.cl. 
5 October 1818 Ir H. H., inhoudende het onderstaande 3 : 

Wij hebben de eer aan U we Excellentie toe te zenden afschrift van 

I Zie bijl. H. 
I Verg. bl. 117-118. 
• Op het Rijksarchief in .Kolonien na 1813", bundel N°. 1565. 
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een brief aan ons den l8D Augustus geschreven door den Sultan van 
Pontianak. Uwe Excellentie zal Uil den inhoud van den/elven ontwaren, 
uit welk oogpunl die vorst het hijschen van de N ederlandsche vlag in 
zijn gebied beschouwd. en daar dit is ~eschied, zooals wii in oozen 
brief van den lD Julij 1.1. Ir Y schreven I, op het dringend verzoek 
van den Vorst zelve, zoo heb ben wij grond om te vertrouwen dat er 
op zijne vrieudschapsbetuigingen volkomen st:,at te maken iso 

Onze Commissaris op de kust van Borneo, de Heer van Boeckholtz, 
heeft met die~ Sultan een tractaat gesloteo, hetwelk echter slechts 
provisioneel is en nader aan U we Excellencie toegezonden zal worden. 

De directe voordeelen, welke uit deze verbindtenis zullen voortvloeijen, 
zijn wij nog niet if' staat te beoordeelen, wijl daartoe omstandige rap
porten en opgaven noodig zullen zijn, doch dit schijnt zeker. dat hier 
een der voornaamste doelen der expe,litie zal bereikt worden, om 
namelijk de zeeroovers, die den handel zoo zeer belemmeren en bena
deelen. afbreuk te doen. 

Het is ons aangenaam U we Excellencie het gelukk.ig aan vangen dezer 
expeditie te mogen mededeelen, en ouk door de toedragt der zaken 
te Pontianak een bewijs te kunnen leveren, dat de Vorsten in deze 
ge westen, wat men er ook van muge zeggen. de N ederlandsche heer
schappij niet afkerig zijn, en die van andere vreemdelingen niet boven 
de onze verkiezen. 

Kapitein Elout leerde den van Arabische afkomst zijnden sultan 
in den dagelijkschen omgang van eenige weken als een zeer 
hoog staand vorst kennen 2. Zijn oordeel. vervat in den reeds 
meer malen vermelden brief van 26 Augustus 1818 3, is bijzonder 
lezenswaard, ook met het oog op het gesloten contract. Met 
dit stuk - eerlang te vervangen door een, dat Nahuijs zou 
aangaan - toonde Elout Jr. zich weinig ingenomen; zander het 
uitdrukkelijk te zeggen. weet hij de gebreken blijkbaar aan Van 
Boeckholtz. Zijn bezwaar gold vooral, dat de commissaris niet 
van de gelegenheid bad gebruik gemaakt om land in afstand 
te krijgen als Nederlandsch gebied, ware het dan ook niet in 
het Pontianaksche zelf, althans in het onderhoorige Mampawa 
en Tajan, waar reeds nu, gelijk ik verhaien zal. dank onzen 
steun, des sultans macht en invloed werden uitgebreid. Overigens 

I Verg. bl. 128 noot 7. 
, Verg. bl. 1l7-118. Verg. het belangrijk f.ordeel van Willem van Hogendorp 

over de Aru.biel'en in India mijn nOost-India's geldmiddelen" (1919), bl. 158, 
noot 1. 

I Zie bijl. II, bl. 152. 
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zag onze kapitein in deze vestiging te Pontianak een groote 
toekomst, waarover hij zich in zijn schrijven van 26 Augustus 
op hoogst belangwekkende wijze uiUiet. 

Naar de sultan beweerde, behoorde Tajan tot zijn gebied; 
doch het was een gewest, dat zich tegen hem verzette. Of 
's vorsten aanspraak juist was, konde men destijds zoo gauw niet 
onderzoeken; onze heeren meenden het; later is er twijfel over 
gerezen '. Elout Jr. schrijft over deze Tajansche geschiedenis 
mede belangwekkend in den vermelden brief; er blijkt wel uit, 
dat hij een voornamen invloed op den gang der zaken uitoefende. 
't Wordt anders een zeer rare geschiedenis. Het tractaat was 
niet gesloten, of de sultan opperde het verlangen, dat onze 
man schappen terstond aangewend zouden worden om voor hem 
Tajan tot reden te brengen. Hierin werd onzerzijds toegestemd, 
doch, hoe vreemd het mij ook voorkomt, buiten den commissaris 
om, althans naar ik den indruk kreeg: majoor Muntinghe zou 
het op eigen gezag heb ben gedaan, eigenlijk om den vorst een 
pleziertje te doen! 

Het landschap lag 40 uur ten zuidoosten van Pontianak. Een 
detachement van 100 man onder kapitein Zimmerman ging der
waarts en noodzaakte na een klein gevecht op 17 Augustus de 
wederspannigen tot onderwerping; gewond werd er de chirurgijn 
Verbrugge, die zic h zeer bijzonder van zij n plich t had gekweten 2. 

Majoor Muntinghe kreeg van den sultan een lans tot aandenken voor 
de hulp van wege het Nederlandsch gouvernement hem verleend 3 ! 
Toen een deel der expeditionnaire troepen de reis naar Sambas 
moest voortzetten om ook daar en elders verbintenissen zoo 
mogelijk aan te gaan, werd met goedkeuring van den commissaris 
het detachement-Zimmerman te Pontianak achtergelaten 4. 

t Zie in het breede Veth's Borneo, dl. TI, bio 8-12. 
t Bij sehrijven d.d. 25 Januari 1819 N°. 94 stelde het Militair departement 

voor, waarmede zieh het G.B. d.d. 26 d. a. v. N°. 11 vereenigde: .om", gelijk 
het in het besluit sta.at, .den chirurgijn der S· klasse, die reeds het examen 
als ehirurgijn der 2· klasse heeft a.fgelegd, en bij de Borneollche expeditie 
gewond is, en 001. blijken van kunde en ij ver heeft gegeven, te bevorderen 
tot' de 2· klasse en hem te plaatsen bij het Hospitaal te Weltevreden". Verg. 
Bat. Ct. van SO Januari 1819 N·. 5. Hij herstelde bijna volkomen. 

• Zie ook Veth'3 Borneo, dl. 11, bl. 12. 
, Majoor Muntinghe heeft een verillag der Tajansche expeditie gegeven in 

het rapport aan den Jegercommandant, waarvan ik op bl. 131 noot 2 melding 
maakte. Daarin lesst men ook het boven in den tekst .taands. 
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Het betrekkelijk succes, dat de expeditie alvast ervaren had, 
werd onder dagteekening van 17 September 1818 aldus ver
kondigd in de Bat. CI van 19 d. a. v. N°. 38: 

Berigten bij het Gouvernement ingekomen houden in, dat er tusschen 
den KommissarIs Van Boekholt $, van wege de N ederlandsche Regering , 
en den Sultan van Pontianak, een allezins vriendschappelijk verbond is 
gesloten. en dat de Nederlandsche vlag in die streken geplant iso 

De aandrang met welken reeds voor lang die vorst het hervatten der 
afgebroken wederkerige betrekkingen verzocht had, deed reeds voor
zien, dat de Nederlanders bij hem hartelijk welkom zouden zijn, en 
de ondervinding heeft dit nu bevestigd. 

Eene toevallige omstandigheid heeft den Sultan dadelijk bewezen, 
hoezeer hij op de trouwe hulp der Nederlanderen steunen kan, en de 
Nederlandsche krijgsmagt heeft hem ter bewaring van zijne regten, en 
tegen de aanvallen van eenige naburige, doch aan den Sultan onder
geschikte grooten, krachtdadiglijk bijgestaan en zeer spoedig na een kort 
gevecht, waarin van de N ederlandsche zijde alleenlijk de chirurgijn 
Verbrugge gekwetst is, de zaak ten zijnen voordeele beslist. 

De Sultan heeft hier over zijn genoegen aan den Majoor Muntinghe 
te kennen gegeven, met bijvoeging dat hij altijd de duidelijkste be
wijzen ondervonden had van de welwillendheid van het Nederlandsche 
Gouvernement, dat hij zeer verheugd was die nu weder als van ouds 
te kunnen ondervinden, en dat hij den Majoor verzocht voor dit 
eerste en ondubbelzinnige blijk op nieuw gegeven, zijnen welmenenden 
dank aan dat Gouvernement te betuigen. 

Die vorst is bekend voor een beschaafd, verstandig man, en zacht 
rege erd er. 

Stellig is aan den weidschen opzet der redactie van boven
staand bericht het oogmerk niet vreemd om aan de hoonend 
afgewezen Engelschen te doen weten met hoeveel plezier wij 
overal werden ontvangen! Ni«!t onaardig, en, naar ik den indruk 
heb gekregen, geenszins onjuist, is het, wat de oud-resident 
Bloemsz over al deze cant aan Nahuijs schreef in de hiervoren 
reeds aangehaalde memorie J, n1.: 

lk heb mij moeten verwonderen, ja zelfs ben ik verbaasd geweest 
wegens een annonce gedaan in de Bataviasche Courant van den 19n 

Septr jl., waarin de Sultan in een 'zoo voordeelig aspect wordt voor
gesteid. Lieve Hemel! dagt ik, wat wordt het Gouvernement door be
rigten uit onkunde en onervarenis of met opzet niet in ver keerde idees 
gebragt. De Sulthan van Puntiana zou opregt verlangen, de oude vriend-

1 Zie bL 118. 
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schap en verbintenis~en met het Hollandsch Gouvernement te vernieuwen 
en om als een gevolg van dien toe te laten aldaar een etablissement te 
vestigen. Het eerste poinct geloove ik, want het is altoos zijn belang 
in vriendschap te leven met diegenen die bezitters van het eiland Java 
zijn; maar dat hij van harte meent en goedkeurt, dat wij daar ons 
etablisseeren, kan onmogelijk waar zijn. Zonder dit is hij sou verein 
heer en meester; doet wat hij wil; en nu door de vestigiIig van een 
etablissement aldaar verwekt hij zig, om het eens triviaal uit te drukken, 
een kijk in de pot; en zal waarschijnlijk aan een tractaat mogeIijk 
gegrond op wederzijdsche voordeelen, gebonden zijn, waarover hij 
anders geheel alleen disponeeren konde. 

Den 23en Augustus 1818 was de expeditie van Tajan terug; 
den 28en vertrok de commissaris met majoor Muntinghe, kapitein 
Elout en troepen naar Sambas, dat men den 2en September 
bereikte. Den 6en September re es er de Nederlandsche vlag; den 
23en werd G. Müller daar als resident gelnstalleerd J. Een aller
ongelukkigste keuze! De lastige man heeft het dan ook maar 
kort gemaakt : ten gevolge van de beroeringen der Chineezen is 
hij reeds in 1819 verwijderd 2, opgevolgd wordende door J. C. 
Reijnst 3, van wien een paar karakteristieke brieven over de toe
standen in Samba,>, geteekend 17 Januari en 8 April 1820, door 
mij gepubliceerd zijn 4. 

De benoeming van Müller was te ongelukkiger, omdat hij zieh 
reeds in de dagen aan zijn installatie voorafgaande den sultan 
van Sambas door een eigengerechtigd optreden gehinderd had. 
De vorst uitte zich ten deze aan Elout Jr., die wel een zeer 
geschikt man voor den omgang met Inlanders blijkt geweest 
te zijn. De kapitein schijnt er niet met Van Boeckholtz over ge
sproken te hebben, doch aan boord zijnde van de Eclips ter 
reede van Sambas, schreef hij twee brieven d.d. 21 en 22 Sep
tember 1818 aan den landvoogd s. Deze brieven ken ik niet, maar 

I Veth's Borneo, dl. II, bl. 14. 
S Zie o. a. de aaateekening van C. L. Blume in de noot op bl. 172 va.n 

D. Indi8cM BV' 
a Verg. o. a. Veth's Borneo, dl. II, bl. 70. 

'Zie mija Va.n de Graaff-Bl"ieven, dl. H, bl. 99 N°. 55 en bl. 102 N°. 58. 
I Terwijl de Eceip8 bestemming naar Malakka kreeg, ging de schoener 

wlypso d.d. 1 October van Sambas naar Java terug, wegens herstellingen 
waarop niet langer kon worden gewacht. Missive d.d. 30 September 1818 
N°. 3 van Va.nBoeckholtz aan den landvoogd, verh. bij G. B., d.d. 180ctober 
1818 N°. 2. Het schip kwam den 16" October te Batavia.: zie Bat. Cl. va.n 
24 October 1818 N° 43, 
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de Gouv.-Gen. oordeelde de mededeelingen van zooveel belang, 
d;lt een geheim G. B. d.d. 19 October 1818 N°. 2 ze ter tafel 
van c.c.G.G. bracht: zij hielden in, luidt de resumtie van Elout's 
brieven, "eenige bezwaren hem door den sultan van Sambas 
kennelijk gemaakt, over de vorderingen van de aldaar aanwezige 
ambtenaren", waarop Elout "df!n Sultan verwezen had tot den 
commissaris Van Boekholz, die zich te Sambas bevond". 

v. 
Uit het weinige, medegedeeld van Elout's particuliere correspon

dentie met den landvoogd, moet men opmaken, dat de com
missaris niet genoegzaam vertrouwen bij den vorst genoot, noch 
voldoende gezag over zijn ondergeschikten wist uit te oefenen. 
Niet hij, maar de heer Müller sloot den lOen November 1818 
een contract met den sultan van Sambas! Nahuijs beweert. 
dat Vari Boeckholtz alle gezag had verloren en buiten staat was 
de eigendunkelijke handelingen van zijn ondergeschikten Müller 
en Prediger te keer te gaan; iederen dag ontwierp hij contracten 
met de vorsten van Pontianak, Sambas en Mampawa, doch 
den volgenden dag werden ze weer doorgehaald "op het voor
beeld van Penelope". Maar voor juiste waardeering van den in 
Bandjermasin toch zoo verdienstelijk opgetreden man, zij tevens 
aanstonds herinnerd, wat die vervanger van den weldra verwijderde 
opteekende bij aankomst te Pontianak in een rapport d.d. 20 
Januari 1819 aan den Gouv. Gen. Hij verklaarde weliswaar: "dat 
noch 's Gouvernements inkomsten verzekerd, of op een vasten 
voet gebragt waren, noch de civiele administratie eenigsints 
geregeld was", doch dat zulks viel toe te schrijven: "aan den 
wankelenden staat van gezondheid van den Heer Commissaris 
van Boeckholtz, zoo zeer verergerd door het gemis VCin genees
kundig advies, en door het volslagen gebrek aan geneesmiddelen". 
Overigens was hij bij den sultan van Pontianak "gezien en bij 
een ieder geagt, uit hoofde van zijn goed menschlievend hart, en 
zijne bekende eerlijkheid". En verder deze lofrede: "Aangespoord 
door zo een goed voorbeeld leefden de civiele en militaire 
dien aren in de beste eensgezindheid, en het scheen mij toe", 
schrijft Nahuijs, "als vrienden. Zij allen door dien zelfden geest 
van goedheid en eerlijkheid bestuurd. En dit konde dan geene 
anderen als heilzamen invloed hebben op het gedrag van het 
garnizoen , dat steeds onder het oog van die autoriteiten leefde. 
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Gedurende mijn verblijf te Pontiana was ik getuige van de goede 
harmonie, orde en krijgstucht, welke onder de kompagnie Am
boneezen van den kapitein Zimmerman heerscht. De nabijheid der 
kazernen deed mij volkomen bekend zijn met het dagelijksch gedrag 
dezer militairen, welkers gehoorzaam, en tegelijk vrolijk en opge
ruimd leven een voorbeeld tot navolging voor alle garnizoenen iso 
Het was mij een genoegen te mogen ondervinden, dat hun ingetogen 
gedrag ook door den Sultan en door alle ingezetenen, zoo 
Inlanders als Chineezen, de verdiende lof niet ontzegd werd." 

Van Boeckholtz had nog gelegenheid in Mampawa en Landak 
de Nederlandsche vlag te doen hijschen 1; doch hiermede schijnt 
men zijn loopbaan alsgesloten te mogen beschouwen. In de geheime 
notulen der C. C. G. G. vind ik niet weergegeven, dat de daareven 
vermelde Sambascorrespondentie van Elout het onderwerp der 
beraadslaging is geweest. Nochtans zal zij wel in herinnering 
zijn geweest, toen de geheime besluiten van 10 November 
1818 werden genomen. Er waren er 3. U A hield de terug
roeping in van den commissaris, aan wiens verdiensten te 
Bandjermasin, dank zijn "veel" en "goed" beleid indertijd hulde 
was gebracht 2 en in waardeering waarvan hem de belangrijke 
commissie naar Borneo's West was opgedragen. Maar sinds waren 
zijn ijver en nauwgezetheid, naar het schijnt, achteruitgegaan, 
ook ten gevolge van gemis aan ingetogenheid in het gebruik 
van geestrijke dranken, hetgeen bij de ontevredenheid der c.c.G.G. 
over zijn optreden, hun wel geen geheim zal zijn gebleven en 
hun ongerustheid moest doen toenemen 3. Hel besluit overwoog 
het volgende". De tot dusver ontvangen berichten waren "zeer 

I Bij besluit d.d. 17 December HH8 No. 15 hielden C. C. G. G. aanteekening 
van 's Commissaris bericht d.d. 15 Nov~mber t. v. Na. 20, dat hij van Sambas 
en Mampawa te Pontianak was teruggekomen en een voorhopig contract 
had gesioten, zoomede van zijn voornemen om naar Landak te vertrekken. 
Zie overigens Veth's Borneo, dl. ll, bl. 14--15. 

t Zie de depeche naar Holland d.d. 16 Mei 1817 in mijn .Bandjermasin" 
t. a. p .. bl. 72 j ook de waardeering in mijn .Bestunr in 1817 tot het vertrek 
der Engeischen", t. a. p., bl. 88. 

3 Verg. den belangrijken brief, gedagteekend Burgst 11 October 1853, van 
Nahuijs aan prof. Veth ia bijl. III opgenomea, geschreven ter gelegeaheid 
van de bezending officieele bescheiden, die ter beschikking van dezen waren 
gesteid en gebruikt zijn voor de samenstelling van het bekende Borneo-werk. 
Al deze papieren worden bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Leiden. 
Ik maakte van dien brief retods meiding in .Palembang" t. a. p., bl. 451, 
noot h, doch ik geef hem nu in extenso. 

• Zie de breede overwegingen in mijn .Palembang" t. a. p. bl. 707, bijl. 23. 
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onvolledig", zoodat zij "den waren stand van zaken aldaar niet 
leeren kennen". De door den commissaris met den sultan 
van Pontianak gesloten voorloopige overeenkomst hield "geene 
dier belangrijke bijzonderheden" in "welker behartiging en be
zorging" de instructie hem opdroeg. Van de met Sambas aan
gegane overeenkomst was zelfs "geene de minste kennis gegeven". 
Zijn brieven droegen lIde duidelijkste blijken", "dat aan het 
doel der zending en de uitdrukkelijk gegeven bevelen niet wordt 
voldaan". Eindelijk deden "bijzondere berichten", 's commissaris 
gezondheid "ongunstig en wankelende" kennen. Ziedaar zoo vele 
redenen waarom hij naar Batavia ter verantwoording opgeroepen 
en Jogja's resident Nahuijs belast werd "met een tijdelijke com
missie om zich te begeven naar de Westkust van Borneo en 
bijzonderlijk naar Pontianak en Sambas" ten einde er werkzaam 
te zijn overeenkomstig de daarbij gevoegde instructie I. - Besluit 
Ir B gelastte Nahuijs ook naar Bandjermasin te gaan; speciaal 
om het land van Hare te bezoeken 2. - Besluit Ir C droeg hem 
op de reis te nemen over l'alembang voor een ontmoeting met 
Muntinghe !\. Aangeteekend door mij werd", dat de Calypso 
den 160n October 1818 van Sambas te Batavia was gekomen. 
Hiermede vertrok Nahuijs d.d. 21 November d.a.v. naar Borneo 5 • 

Ter reede van Palembang gekomen om onzen commissaris Mun
tinghe te gaan spreken, ten einde o.a. van hem zoo mogelijk 
nuttige aanwijzingen over onze op Borneo te volgen politiek te 
erlangen, bleek echter deze naar Palembangs binnenlanden te 
zijn vertrokken, zoodat Nahuijs onverrichter zake de reis moest 
voortzetten 6. Tegenwind belemmerde daarna zoodanig de vaart, 
dat men te Muntok moest binnenloopen 7. Eerst bij een missive 
gedagteekend Pontianak 29 December 1818, N°. 12 kon Nahuijs 
aan c.c.GG. berichten van den 270n t. v. des middags ten 2 ure 
die hoofdplaats te heb ben bereikt en aan den sultan te zijn 
voorgesteld. Den volgenden dag, den 28on , aan vaardde hij het gezag. 
In het breede werden door hem ontvouwd de onderwerpen, welke 

1 Zie uitvoeriger de beschikkingea in de bijl. 28 der vorige noot. 
! Zie de bewoordingen in mijn "Bandjermasin" t. a. p., bl. 90. 
S Zie de bewoordingen ia .Palembang" t. a. p., bl. 452, noot a. 

• Op bl. 189, noot 5. 
5 Zie Bat. CI. d.d. 28 November 1818 No. 48. 
S Verg. "Palembang" t. a. p. bl. 452. 
7 Missive van den 2" resident van Banka, De La Jaille, d.d. 22 December 

1818 ~o. 2, verh. bij G. B. d.d. 9 Januari 1819 N°. 87. 
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hij voornemens was tot bases te nemen van -een met den 
vorst nieuw te sluiten contract. Op deze overeenkomst kwam 
hij terug in zijn vermeld rapport vaü 20 Januari 1819 I, waarin 
de laatste alinea over Inlandsche tractaten, te sluiten op grond 
van wederkeerigheid van belangen, speciaal de aanclacht verdient, 
niet zoozeer omdat zoowel C. C. G. G. als Muntinghe ten aanzien 
van Palembang dit beginsel veel te weinig hadden in acht genomen 
en de treurige gevolgen hiervan maar al te spoedig zouden 
blijken, doch omdat het er veel van heeft gehad, dat de duivel 
de passie preekte, waar wij zien, wat Nahuijs ten deze tot stand 
bracht! Ziehier den brief: 

Ik vond hier - -- - - een vorst van meer dan gewone schranderheid, 
welke ook zonder leiding en hulp van vreemden de ressources van zijn 
eigen land kent, en dezelve aan zgne oogmerken en finanti~n weet 
dienstbaar te maken, die niet noodig heeft uit gebrek aan Europeesche 
bescherming, de Nederlandsche onereuse voorwaarden aan te nemen, 
daar hem reeds vroeger die der Engelschen was aangeboden. 

Het oogenblik om op den toon eens meesters of overwinnaars te 
spreken, en conditi~n voor te schrijven was bij het aanzijn van de 
militaire macht onder de orders van den Majoor Muntinghe misschien 
daar geweest, maar was er nu niet meer. 

Dan ik wensch niet verstaan te worden hiermede te heb ben willen 
zeggen, dat ik juist bij het sluiten en aangaan van een contract met 
den sultan van Pontianak het imponeerende van een groote miIitaire 
magt zoude verlangd hebben. 

A He overeenkomsten tog, die niet tot basis hebben het wederzijdsch 
belang der beide contracterende partijen, maar alleen zijn tot' stand 
gebragt door de kracht en het geweld der wapenen, zijn niet langer 
verbindend voor de benadeeide en onderdrukte partij. als de gelegenheid 
om dezelve te verbreken nog niet daar iso 

Nahuijs zich nu, in plaats van Van Boeckholtz aan het werk 
zettende, kwam nochtans, naar het scheen, voor de toekomst onzer 
schatkist tot bewonderenswaardige resultaten. Zijn mededeelingen 
hierover, zoowel wat de Wester- als de Oosterafdeeling van Borneo 
betreft, zouden echter. veel te optimistisch gekleurd worden, 
juist dus gelijk de gelijktijdig werkzame Muntinghe het voor 
Palembang deed! Teleurstelling kon daarom niet uitblijven ; doch 
voorloopig gaf alzoo Nahuijs aan zichzelf, aan de Indische regee
ring en aan het opperbestuur de grootst mogelijke voldoening! 

De pas opgetreden commissaris slaagde er in om met Pontianaks 

I Verg. bl. 140. 
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sultan een nieuw contract te sluiten, dat, naar zijn beschrijving, 
gegrond was: "op overreding en eene naauwe verbinding van de 
wederzijdsche belangen, waarbij echter het wensc:helijke doel, hel 
vinden der kosten van de administratie te Pontianak, in het oog 
was gehouden" 1. De sultan stond af in vollen eigendom en 
oppermacht de helft van al zijn landen (!), doch ter voorkoming 
van geschil en uiteenloopende regeeringswijzen, werd het gezag 
over al de l~nden door het Nederlandsch gouvernement vereend 
met den sultan uitgeoefend. terwijl de inkomsten wederzijds ieder 
voor de helft zouden genoten worden. Naar raming waren die 
inkomsten voor ons gouvernement: 

.A.andeel in de pachten. . . . ... . . 
In- en Uitvoerrechten en Ankeragegelden 
Zoutmonopolie. . . . . 
Hoofdgeld der Chineezen. . . . . 

Totaal 

f 8628 
» 11858: 6 
n 26000 
• 11500 

f 52981: 6 

Dergelijke optimistisch aangelegde rapporteurs doen stellig 
hun persoon aantrekken, doch, daargelaten de gevaarlijkheid, 
is er in de appreciatie door het landsbeheer dikwerf iets zeer 
hinderlijks. Zij toth teekenen zieh als scherpzinnig, beleidvol af. 
en maken dientengevolge onverdiende carriere tegenover de meer 
donkerzienden, niettegenstaande dezen de waarheid naderbij 
zijn. Nahuijs nam ook het Sambascontract onder handen. waar
omtrent C. C. G. G. zieh beklaagden het niet gezien te heb ben 
en dat heer Müller had gesloten. De commissaris keurde ook 
dit stuk als hoogst onvolkomen af. Den vorst beschreef hij als 
iemand. die. in tegenstelling met Pontianak!l sultan, z66 weinig 
bel eid kon uitoefenen, dat hij niet bij machte was de noodige 
inkomsten te scheppen. Uit dien hoofde kostte het Nahuijs weinig 
moeite, om bij contract voor de zeer geringe som van f 12000 
's jaars, die den vorst tot levensonderhoud werd toegekend, 
meester te worden van zijn gansche rijk en de hulpbronnen er 
van! Tevens werd beloofd de toelage van f 12000 te verdubbelen, 
zoodra het hoofdgeld van 1 ropij, door c!e Chineezen te be
talen, inderdaad werd opgebracht: hun aantal schatte men 
namelijk op 40000, terwijl men aan hoofdgeld slechts f 10000 
inde. Verder luidde het weer even schoon voor de toekomst, 
dat de voordeelen van zoutmonopolie en hoofdgeld niet slechts 

t Zie de bepalingen van het contract in Veth's Borneo, dl. II, bl. 87-89. 
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de kosten van het etablissement zouden dekken, doch een aan
zienlijk batig saldo doen overhouden 1. 

Het landschap Mampawa viel zoo maar in onzen schoot. De 
onder ziekte en ouderdom gebukt gaande panembahan vervoegde 
zich tot onzen nieuwen commissaris te Pontianak onder mede
deeling, dat de ongelukkige en b.ehoeftige staat, waarin hij zich 
bevond, hem had doen besluiten om zijn rijk te verlaten en den 
commissaris . zijn vurigen wensch te kennen te geven, om een 
contract te sluiten, waarbij hij voor den afstand zijner landen 
een billijk en zeker bestaan zag toegelegd. Dientengevolge werd 
ans gouvernement voor /8000 '5 jaars meester van de voordeelen 
uit de in- en uitvoerrechten, verpachtingen, monopolien, hoofd
geld der Chineezen, enz. 2 

De aldus door Nahuijs gesloten verdragen werden naar Batavia 
ter goedkeuring gezonden. Hier ontdekte men echter, dat de 
Maleische en Hollandsche teksten niet overeenstemden! De 
regeering weigerde daarom ze te ratificeeren, zoodat ze een 
hernieuwde behandeling op Borneo ondergingen. Eerst den 
21 eil Maart 1820 had de vereischte ratificatie plaats 3. 

VI. 

Nahuijs' onverwachte komst te Pontianak moet voor den 
teruggeroepen Van Boeckholtz een zeer pijnlijke verrassing ge
weest zijn; men bemerkt echter niets van een gevoeligheid, die 
in weerspraak of protest zich uit; ook niet van eenig den nieuwen 
commissaris hinderlijk optreden, niettegenstaande de omstandig
heden den ontslagene verplichtten, al den tijd van Nahuijs' com
missariaat op Borneo te blijven. De reden van dit oponthoud 
lezen wij het eerst in het G. B. d.d. 27 Februari 1819 N°. 8: 
ditO hield in de resumtie, behalve van Nahuijs' vermeid rapport 
d.d. 29 December 1818 over zijn aankomst op Borneo, tevens van 
een bericht, door Van Boeckholtz ingediend den lOen "passato", 
gelijk er staat, houdende mededeeling, dat wel door hem het 
gezag was overgegeven, maar dat gebrek aan gelegenheid tot 

1 Zie de bepalingen vnn het Sambascontract in Veth'B Borneo, dl. II, bl. 53-54. 
~ Zie breeder in Veth's Borneo, dl. II, bl. 49-50. 
s Op bl. 561-562 van de .Eerste proeven eener K.ronijk van Mampawa 

en Pontianak", door J. T. Willer in het Tijdschrift van het Bataviaasch 
Genootschap van K. en W., dl. III (l855), bl. 516. 

mu w 
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het doen der reis naar Batavia hem ten siotte had doen aan
nemen een uitnoodiging van majoor Nahuijs om met hem ge
zamentlijk de terugreis met de Calypso te volbrengen; hiervan 
was, naar ik mededeelde 1, commandant de luitenant t/z Olijve, 
"over wien ik reden heb zeer tevreden te zijn", berichtte Nahuijs 
den landvoogd, in het hierna . te noemen rapport uit Soerabaja, 
van 11 April 1819. De pogingen om met dezen oorlogsschoener 
naar Java over te steken, mislukten evenzeer. Den 260n Februari 
verliet men Bandjermasin; stormweer en tegenwind verplichtten 
echter in de eerste dagen van Maart om naar Bandjermasin 
terug te zeilen. Het schip was nu lek en verkeerde ook in andere 
opzichten in zulk een siechten staat, dat het daar eerst her
stelling moest ondergaal1. Den 11 0n Maart zeilde men opnieuw 
uit; doch ook toen vertraagde tegenwind gedurende S dagen 
den voortgang: nu deelde Olijve mede, dat gebrek aan drink
water dreigde, zoodat nogmaals naar Bandjermasin teruggevaren 
moest worden om dit aan te vullen! Doch tevens erkende de 
commandant, dat de rotte schoener niet bij machte scheen om 
tegen den ongunstigen wind op te werken, waarom het door 
hem geraden werd geoordeeld tot den 150n a 20·n April te 
Bandjermasin te wachten, wanneer het doorkomen van den 
Oostmoesson het teruggaan naar Java mogelijk zou maken! Dit 
vooruitzicht was voor Nahuijs, die bovendien evenzeer als Van 
Boeckholtz naar huts wilde, zoo onaantrekkelijk mogelijk. Te 
Bandjermasin werd ten slotte ontdekt een klein partieulier 
scheepje, de Lud/er geheeten, echter een oud afgekeurd gOllver
nementsvaartuig! Op het dringend verzoek van Nahuijs leende 
de gezagvoerder er zieh toe om hem met Van Boeckholtz aan 
boord te nemen voor de reis naar Java. Den l en April zeilde 
men weg, te Bandjermasin achterlatende, berichtte Nahuijs in 
zijn boven vermeId rapport van den II·n d. a. v., den heer Olijve 
"zeer zwaar ziek". Den Sen April had de Lud/er den Noord
westhoek van Madoera bereikt; den daarop volgenden dag roeiden 
de commissarissen naar wal, waar de reizigers werden afgezet in 
een oord, genaamd Patsian, t 13 paal van de naastbij zijnde 
hoofdplaats Bangkalan gelegen! Na een moeilijken tocht te paard, 
kwam men hier den lOen April aan; den 11 en werd Soerabaja 
bereikt. Denzelfden dag rapporteerde Nahuijs den landvoogd de 

1 Op bl. 127. 
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terugkomst zoo van hemzelf als van Van Boeckholtz, die, werd 
medegedeeld, "sedert mijne komst te Pontianak door goede raad 
en het gebruik der nodige medicijnen merkelijk van zijne zwak
kelijke omstandigheid hersteld zijnde", de reis had medegemaakt 
"uit oorzake van gebrek aan spoediger gelegenheid ii • Verder 
kreeg de landvoogd de bijzonderheden te lezen van de onvoor
spoedige reis, hiervoren verhaald. 

Rapporteur zette de reis niet dadelijk door naar Batavia, doch 
vertrok naar zijn residentie te Jogja, van waar hij nog d.d. 17 
April 1819 over den sultan van Pontianak berichtte: "het on
gelukkig afsterven van onzen toegenegen en goeden bondgenoot". 
Eerst den 5en Mei d.a.v. kwam Nahuijs per schoener Eliza te 
Batavia 1. Vermoedelijk als een gevolg hiervan, verkondigde de 
Bat. Cl. van 15 Mei 1819 N°. 20: 

De majoor en ridder Nahuijs, die in. de maand November van het 
verleden jaar door Kommissarissen Generaal is belast geworden met 
eene zending naar het ei~nd Bomeo, is unlangs van daar teruggekeerd. 
Hij heeft met de vorsten van Pontianak, Sambas en Mampawa, 
contracten gesloten, waarbij het belang van het N ederlandsch Gouver
nement en dat dier vorsten, op het naauwste zijn vereenigd .. Het 
etablissement van Bandjermassing is door hem gevonden in eenen staat 
v"n klimmende voorspoed. 

Tegelijkertijd bracht de Gouv; Gen. 's residents schoune Borneo
voorspellingen bij den minister Fa\ck, die dit bekoorlijk gekweel 
weer overzette in een openbaar gemaakt rapport aan den koning 
d.d. 11 October 1819 N° 664 2. Buitengewone teleurstelling zou 
volgen. De vraag blijft daarbij, of dit nu wel zoo volstrekt, als 
later vermeend werd, aan opschroeving der voorstellingen van 
den rapporteur moet toegeschreven worden en in hoeverre er 
plaats blijve voor de meening, dat een kundiger, van breeder 
inzicht getuigenn bestuur, tot een beter resultaat had kunnen 
komen. 

1 Zie Bat. Ot. va.n 8 Mei 1819 N°. 19. 
, Het rapport is afgedrukt in M. L. v. Deventer's .Nedel"landsch gezag enz."' 

(1891), bl. 294-297. 
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BIJLAOE I, behoort tot de noot 7 op bl. 128. Geheime depeehe 
d.d. 1 Juli 1818 Ir IJ van c.c.G.G. aan den minister, 
over de exped#z'e- Van Boeckholtz naar Pontianak en 
Sambas: 

Wij maakten bij onze seereete missive van den 23en Deeember des 
voorleden jaars Ir S, handelende over de Inlandsehe vorsten, bijzonder 
over die van Bomeo sprekende, met een woord melding van de goede 
gezindheid der vorsten van Sambas en Pontianak, en van ons oogmerk 
om het bezoek, dat wij hun zouden geven, te verbinden met eene 
expeditie tegen de zeerovers en hel. bezit nemen van Malaeea. I 

Na de terugkomst van onzen ambtgenoot den sehout-bij-naeht 
Buijskes uit de Molukko's en na de gelukkige wending, welke de zaken 
aldaar onder zijn bestier hadden genomen, en de aankomst van 
sehepen van derwaarts en meerdere troepen uit N ederland, de handen 
ruimer hebbende, is deze belangrijke zaak bij ons nader overwogen. 

Wij hebben UHoogEdelGestrenge bereids gemeld, dat de vorst van 
Sambas ons dringend had uitgenoodigd hem te beschermen; hij heeft 
dit sedert nog herhaald met te kennen gave, dat zijn land nimmer 
goed konde bestierd worden als zijne vrienden de Hollanders hem 
niet ondersteunden. En de vorst van Pontianak heeft zieh op dit stuk 
met geen minder hartelijkheid geuit.· Hij was, zeide hij, ongemeen 
verblijd, en dankte God te vememen, dat de Hollanders zijne vorige 
broederlijke vrienden weder bezit genomen hadden van het eiland 
Java, dat hij met hun vriendsehap hoopte te houden, wijl hij nog 
niet was vergeten de weldaden van de Hollanders genoten, en dat hij 
wenschte dat zij de handen niet los zouden laten en hem beschermen, 
gelijk ten tijde van zijnen vader. 

Wij hebben ons zelven dierhalven de vrage voorgesteld, of het voor 
het belang der N ederlandsehe bezittingen in Asia nuttig en nodig 
ware. om aan de begeerte dez er beide vorsten te voldoen, en de 
regten te hernemen, welke de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie 
aldaar bezat, doch welke zij uit hoofde van de plaats hebbende om
standigheden in de laatste tijden niet had uitgeoeffend, en het is ons 

1 De hier bedoelde misstve d.d. 23 December 1817 Ir S werd in M. L. van 
Deventer's .Nederlandsch gezag over Java" (1891) afgedrukt als bijl. XCVIII 
op bl. 217-221: de vermelding van ::lambas, Pontianak en Malakka op bl. 
220-221. In den nu gepubliceerden brief van 1 Juli 1818, zoo als die in 
afschrift ligt op het Rijksarchief, .Kolonien na 1813", bunde I N°. 1564, is 
echter ten onrechte verwezen naar een depeche van 23 Oerober 1817 I' S. 
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na rijpe overweging voorgekomen, dat de waardigheid van het Rijk I 
en de houding, die hetzelve ook in de Indische zeeen behoort aan te 
nemen, dit allesints vorderde, en dat zulks voor de Indische handel 
van het grootste belang is, daar de ondervinding had geleerd , dat 
die landen de schuilhoeken, ja woonplaatsen der zeerovers zijn I en 
dat het bezitten van dezelve bij uitnemendheid geschikt is, de menig
vuldige zeeroverijen tans gepleegd wordende, immers gedeeltelijk te 
beteugelen en te voorkomen. 

Wij heb ben voorts ten aanzien van de voordeelen I welke uit de beide 
vorstendommen, door den toegenomen handel voor de N ederlandsche 
bezittingen zoo middelijk als onmiddelijk te voorzien waren, de beste 
berigten trachten in te winnen, en mogen uit de bekomene informatien 
afteiden I dat dezelve altans op den duur zullen opwegen tegen de 
kosten tot het aanhouden van eenige ambtenaren en gewapende man
schappen aldaar. 

Wij heb ben ter dezer gelegenheid al verder overwogen, of het niet 
gewigtig en raadzaam zijn zoude I te beproeven om met eenige andere 
vorsten of volkeren op het eiland Borneo verbintenissen aan te gaan, 
en. wij heb bell niet geaarseld I den commissaris Boekholtz welke wij 
dezen post heb ben opgedragen te gelasten, om behalven met de vorsten 
van Pontianak en Sambas de oude betrekkingen te herstellen, ook 
met andere vorsten en volkeren op de westkust van Bomeo overeen
komsten en verbintenissen te sluiten. 

Wij heb ben denzelven eenige personen toegevoegd om in verschiI
lende hetrekkingen als N ederlandsche ambtenaren en zaakgelastigden te 
worden geplaatst, en, ten einde aan deze zending alle luister en invloed 
bij te zetten, hebben wij dezelve door eenige gewapende vaartuigen 
en een detachement troepen ondersteund. 

Deze expeditie, welke dezer dagen is uitgezeild J I zal eerstdaags 
gevolgd worden van die, welke wij naar Malacca heb ben gedestineerd, 
om alsdan de concert te ageeren tegen de zoo toenemende zeerovers, 
welkers geweldadigheden de landen in dezen Archipel geleegen, ont
rosten en de zeeen ten hoogsten onveilig maken. 

I Voigens het op bl. 129 noot 5 vermeId rapport van Stont d.d. 18 Äugustn. 
1818 vertrok men eerst den dag na het schrijven der depeche: .Op den 2 
July 's morgens om 7 uur ging ik met de schepen onder mijne orders onder 
zeyl". Wellicht was het vertrek vroeger bepaald, doch belette het weder dito 
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BIJLAGE 11, behoort tot de noot 1 op bl. 135. Brief van Elout Jr., 

gedagteekend Pontianak 26 Augustus 1818 aan land
voogd Van der Ca pellen over toestanden van Pontz'anak 
en omgeving,' 

Met de officieIe mlSSlve door den Commandant der Expeditie aan 
het Militaire Departement gesehreven, zal Uwe Exeellentie zien, dat wij 
den 1800 Julij voor Pontianak zijn aangekomen I: Uwe Exeellentie zal 
te onvrede zijn te gelijker tijd te vernemen met hoe weinig zorg men 
de sehepen van het noodige voorzien heeft. 

Had ik mijne Instruetie eerder gehad, dan juist daags v66r mijn 
vertrek, ik zou ingevolge art. 6 van dezelve mij verzekerd hebben, dat 
alles in order was t. 

Zoodra ik bij mijne komst aan boord vernam, dat op De twee vn'enden 
geene plaatsen waren, en de soldaten op en tussehen de watervaten 
slapen moesten, dat andre vaartuigen weder aan andere dingen gebrek 
hadden, heb ik, bij absentie van den Commandant Muntinghe, die nog 
niet aan boord was. zelve aan den Kapitein Luitenant ter zee Stout 
gesehreven. Deze officier heeft zieh alle moeite gegeven, om ten minste 
voor de ligging der mansehappen plaatsen te krijgen, maar is daarin 
niet mogen slagen. Ik heb U we Exeellentie horen zeggen, dat het 
Hoogstrlezelve voorkwam, dat de Kapitein Luitenant Stout zieh geene 
moeite spaarde om alles in order te heb ben, en het heeft ook daaraan 
zekerlijk niet gehaperd. Uw Exeellentie zou zekerlijk ten hoogsten te 
vreden zijn geweest, indien U we Exeellentie had kunnen zien zijne 
onvermoeide vlijt, aan dewelke wij dan ook onze voorspoedige reis 
hebben te danken. 

De Kapitein Luitenant Stout is gedurende de geheeIe overtogt niet 
uit zijne klederen geweest. om alle oogenblikken gereed te zijn. wan
neer er zieh eene gunstige gelegenheid ter voortzetting onzer reis opdeed. 
Uwe Exeellentie gevoelt ligt, dat het geene der sehepen onder zijne 
orders staande aan voorwendselen ontbrak om plaatsen aan te doen; 
de transportschepen, bij de maand ingehuurd, hadden geen belang om 
spoedig de plaats onzer bestemming te bereiken. Integendeel de ge zag
voerders van dezelve 1wnden welligt handel drijven op eene andere 
plaats, aldaar nadere informatien inwinnen, omtrent hetgeen zij voor
deelig op die plaatsen, werwaards wij beste md waren, konden van de 

1 Wordt bedoeld de mis8ive op bl. 131 noot 2 vermeId. 
, Verg. bl. 128, ad noot 8. 
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hand zetten, en zoodanige waren, die zij nog niet mogten hebben te 
dien einde inkoopen. - Ik weet, dat er brieven voor Samarang zijn ~ede
genomen. - De Kapitein V Stout heeft alle redenen, die zij bijbragten, 
om plaatsen aan te doen op de meest minzame wijze wederlegd. 
Hij heett niet noodig gehad te bevelen. Hij heeft de goede harmonie 
weten te behouden. - Wij zijn eindelijk eerder aangekomen, dan de 
schepen, die zoo veel vroeger dan wij vertrokken zijn 1. - - -- -

Uwe Excellentie zal zekerlijk door het Civiele Departement alhier 
verslag krijgen of reeds hebben (want gedurende ons afwezen van 
Pontianak is er gelegenheid tot schrijven geweest) van de wijze waarop 
door den Sultan de Expeditie is ontvangen, en van al hetgeen, wat 
door dat departement van den 2len Julij tot den 15en Augustus verrigt 
is, gedurende welken tijd het militaire Departement niets te doen 
heeft gehad, zoo ik daarvan uitzonder de officieren van gezondheid, 
die het nog al druk hadden, want het langen vertoeven gaf ons zieken. 

Het liggen op de Reede en het verblijf op eene plaats zoo digt aan 
zee is evenmin op Pontianak als op Batavia verkieselijk. Nu kwam er 
nog bij het siegt verblijf van de soldaten aan de wal. 

U we Excellentie ontvangt dan ook berigt omtrent het voorgevallene 
bij de komst der Engelsehe Commissie ; daarbij worden Uwe Excellentie 
zeker overgelegd kopijen van den brief van Majoor Farquhar, Resident 
van Malakka en Commissaris van wege den Gouverneur van Poelo Pinang 
naar den Sultan van Pontianak, aan dien vorst geschreven, antwoorq. 
van den Sultan, en eindelijk briefwisseling tusschen den Commissaris Van 
Boekholtz en gemelde Majoor Farquhar, dien ik in welstand en uitgerust 
van zijne Expeditie naar herwaarts, op Malakka hoop te ontmoeten. 

Bij mijn vertrek van hier zeide Farquhar naar Malakka te willen, 
maar ik heb reden om te gelooven dat hij veeleer nog eens naar 
Lingen en Rhio zal gaan, alwaar hij, zoo ik meen, voordat hij hier kwam, 
in het voorbijgaan brieven heeft afgegeven 2. Hij zou etablissementen 
willen oprigten op Klein- of Groot-Carimon en Singapore bezuiden 
het Maleische schiereiland gelegen 3. Hij wilde als dan de Chinasehe 
handel op Malakka stoppen, maar daartoe heeft hij noodig de toestemming 
van den vorst van Lingen en Rhio Hoe zal dit nu gaan? Hij is ons 
zekerlijk voor. Men zegt nog dat Majoor Farquhar order heeit gegeven 
aan zijne plaatsvervanger, om Malakka niet over te geven voordat hij 
van alle deze zijne tochljes zou terug zijn . Hetgeen mij intussehen 

I Bedoeld worden de EcUps en Oalypso: verg. bl. 180. 
1 Dit alles is juist gebleken: .PapierooTlog" t. a. p., bl. 401. 
• Men lette op deze mededeeling, ook opgenomen in Fa.1ck's Gedenk

schriften (1918), bl. 456. De Gouv. Gen. werd derha.1ve er reeds tijdig tegen 
gewaarschuwd, dat op Singapore het oog was geslagen. Verg. ten deze de 
beschouwingen in mijn .Papieroorlog" t. a. p., bl. 412-418. 

, Ook dit is juist gebleken: zie mijn .:!I!lalakka" t. a. p. bl. 6.-7. 
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bijzonder aangenaam is, is dat die zoogenaamde Radja van Malakka 
(zooaIs hij zieh tituleert) zooveel later dan wij alhier is aangekomen. 

Uwe Excellentie zal uit alle berichten van het Civiele departement 
den Sultan van Pontianak leeren kennen I. Hetgeen ik dus hier laat 
volgen zal welligt overtoIlig zijn, Maar het is van belang, dat Uwe 
Excellentie die man kent en alle informatien, die U we Excellentie dan 
omtrent hem krijgt, zijn nuttig. Het is mij voorgekomen, dat deze 
Sultan in geene deele kan vergeleken worden met eenig vorst of groote 
van Java. Uwe Excellentie heeft gezien, dat de Pangerang van Soemedang, 
de Prins van Madura, mogelijk de Soesoehoenan ook van Sourakarta , 
maar wel voornamelijk de Panembahan van Sumanap in beschaafdheid 
andere overtrotfen. De beschaafdste evenwel van deze is nog verre af 
van eenen Arabier van afkomst, wiens vader, stichter van dit rijk, 
zijnen zoon de beste opvoeding gaf. Deze Sultan gaat dagelijks om 
met geheel andere menschen, leeft op eene gantsch andere wijze dan 
.de toch altijd luie, zoo ook meer beschaafde groote van Java. Zeer 
jong heeft hij reeds zieh met den Sultan zijnen vader beij verd, om 
het rijk van Mempawa, dat deze toen regeerde , te doen bloeien. 
Twintig jaren oud zijnde, kreeg hij van zijnen vader het opperbeveJ 
over de troepen, heeft veel en geJukkig geoorloogd. Als afgezant is hij 
zeer jong nog naar Java gezonden, is daar buiten gemeen wel ontvangen, 
werd bij een ieder onthaald, heeft toen veeJ gezien en opgemerkt. 
Hij beviel zoo, dat hij met nog eenen Heer Palm, als commissaris 
van wege het Hollandsche Gouvernement door de toenmalige Com
pagnie naar Landak is gezonden 2. Hij is altijd in betrekking en bij de 
zaken gebleven, totdat hij nu tien jaren geleden zijnen vader op deze 
troon opvolgde. De Sultan is nu vijftig' jaren oud, heeft veel onder
vinding, Jectuur, en leest en leert dagelijks nog meer. Men kan met 
hem over allerlei onderwerpen spreken, en de nieuwst uitgevonden 
dingen ziju voor hem soms niet meer vreemd. Deze vorst zou niet als 
de keizer van Solo U we Excellentie verzoeken hem Holland op de 
aardkloot te wijzen, veeleer zal hij een stuk papier nemen en Uwe 
Excellentie spoedig een duidelijk be~rip geven van de ligging dezer 
of gene plaats, waarover hij Uwe Excellentie verIangde te onderhouden. 
Ik geloof dat deze Sultan zeer wel in staat is menschen en zaken te 
beoordeelen. Ik geloof, dat hij zeer schrander is, en het geluk van zijn 
land zeer wel kan bevorderen door de belangens van het Nederlandsche 
Gouvernement en het zijne in overeenkomst te brengen. Ik geloof dat 
dit zijne ernstige wil is en dat Uwe Excellentie evenzeer op zijne goede 
trouw, als op zijn verstand zich kan verlaten. 

1 De 'hier volgende opmerkelijke beschrijving over het verleden va.n sultan 
Kasim wijkt noga.l a.f va.n hetgeen men daaromtrent leest in Veth's Borneo, 
dl. I.' bl. 372-373. 

t Verg. Veth t. 80. p. dl. I, bl. 263. 
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Uwe Excellentie zal mogelijk vinden, dat het wat veel gewaagd is 
iemand, na hem eene maand lang gekend te hebben, zoo te beoordeelen. 
Ik geef U we Excellentie kennis van hetgeen mij is voorgekomen, 
mogelijk zal de tijd leeren, dat ik mij bedrogen heb; maar goede 
bewijzen zal ik moeten hebben, om mij daarvan te overtuigen. Diegenen 
die den Sultan omgeven of vele van hen zijn ook Arabieren. Sommigen 
doen voor hem niet onder in verstand. Said Hasan, zwager van den 
Sultan, is bij velen op Java bekend voor een sehrander man I. Van deze 
menschen kan het Nederlandsch Gouvernement en de Sultan zelve 
veel nut trekken, en ik vermeen, dat dit etablissement (goed opgerigt 
en wel bestierd) de verwachting van Uwe Excellentie, welke die ook 
zijn moge, altijd verre, zeer verre moet overtretfen . 
. Een gedeelte van het .Iand voor het Nederlandsche Gouvernement 

in eigendom te krijgen, had welligt, zoo men dadelijk daartoe aanzoek 
had gedaan, bij den Sultan geene zwarigheid gevonden; maar ook dit 
behoeven wij niet op Pontianak zelve. Hoeveel land hebben wij niet 
in Mempawa, dat ons buiten eenige tegenspraak toekomt. De Sultan 
zelve heeft mij dikwijls daarover onderhouden. Nu had men ook 
mogelijk op Tajan land voor ons kunnen krijgen. De Hollandsche vlag 
hebben wij daar op verzoek van den Sultan bij de inneming der 
vestingen geplant. Maar al wordt ook hiervan geen gebruik gemaakt , 
het aldaar voorgevallene, nu het zoo gelukkig afgelopen is, is voor 
beide Gouvernementen belangrijk genoeg. De Sultan heeft nu de 
ontwijfelbare bewijzen gehad van de wezentlijke goede meening en de 
welwillendheid van het Nederlandsche Gouvernement. Hij heeft gezien 
hoe hij rekenen kan op hulp, die hem was toegezegd en ook zijne 
vijanden heb ben dit kunnen zien. 

Ik moet omtrent het gebeurde te Tajan wat wijdloopig zijn. 2 Zoo ik 
nutteloos de aandaeht van Uwe ExceJlentie dune vestigen, zal Uwe 
ExceJlentie mij dit vergeven, wanneer Uwe Excellentie zieh herinnert 
de stellige mij bij mijn vertrek door U we ExceJlentie gegeven last, al 
dat geen te melden, wat mij belangrijk voorkwam. 

Of Tajan ooit onder Mempawa gestaan heeft, weet ik niet, in alle 
ge val het behoorde onder Suecadano en op die kroon maakt de Sultan 
van Pontianak aanspraak. Het heeft hem altijd ontbroken aan magt, om die 
Landen, die buiten alle tegenspraak de zijne waren, te eigenen; hoeveel 
te meer moeite moest hij hebben zijne heersehappij tot twijfelaehtige 
uit te strekken. Tajan stond nu sedert eenen geruimen tijd op zieh 
zelven; bevreesd voor de aanvallen van Sangau, had het den Sultan 

J WelJicht is hij dezelfde, als bedoeld in noot 1 op bl. 158 "Geldmiddelen" t.a.p. 
t De hier vo~gende beschou wingen betrekkelijk 'l'ajan zijn belangrijk; ik 

teekende op bl. 137 aan, dat wel twijfel ia gerezen aan het recht van den 
.ultan van Pontianak. 
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000 bescherming verzocht. Hij had die toegestaan onder voorwaarde, 
dat hel eilandje voor Tajan in de rivier Sangau gelegen, het zijne 
zijn zou. Eene bezetting van zijn volk zou daar dan altijd blijven. 
Het is vier jaren geleden , dat voor die bezetting het tegenwoordige 
Fort op het eiland Tajan gebouwd werd. Sedert eenige tijd waren er 
nu oneenigheden tusschen het volk van Tajan en de bezetting van 
den Sultan. Dit was ten eerste, omdat de kapitein van des Sultans 
bezetting, van de Daijakers, onder Tajan resorterende, veel meer koll. 
gedaan krijgen, dan de hoofden van Tajan zelve. Deze reden was 
eenvoudig: de eerste betaalde hetgeen hij verzocht, de tweede gaven 
dwangarbeid op; eene derde oorzaak van de onlusten is deze. Men 
had veel met het volk van Tajan gehandeld; dat nu was den Sultan 
geld schuldig. Veelmalen was hen uitstel van betaling verleend: nog 
onlangs twee maanden; deze waren nu ruim verstreken en de Kapitein 
van des Sultans vesting verzocht de hoofden van Tajan hunne schuld 
af te doen. Niet alleen bleven zij weigerachtig, maar verklaarden nu 
openlijk den oorlog. De Sultan kreeg daarvan berigt met het verzoek 
van zijnen kapitein, 000 meerder versterking van volk en amunitie. 

Ik was altijd bij den Sultan en ook toen de brief kwam. Z. H. 
vroeg mij wat te doef!" of hij op zijn verzoek van den Commissaris 
van Boekholtz hulp zou krijgen. zoo als hem dit in het tractaat beloofd 
was. Ik heb niet geaarseld Z. H. te antwoorden, dat ik zulks zeker 
onderstelde I. 

Nadat de Sultan mij de geheeie zaak had voorgelegd, heb ik Z. H. 
aangeraden zelve naar Tajan te gaan; dit zou, dacht ik, den majoor 
Muntinghe bewegen om zelve mede te gaan en hiervan beloofde ik 
mij veel goeds. Ik ben gelukkig genoeg geweest de uitkomst aan mijne 
verwachting te zien beantwoorden 2. 

Uwe Excellentie zal uit de officieele missive het door den majoor 
Muntinghe verrigte vernemen. De Sultan heeft van zijne kant alles 
aangewend, reeds voor zijn vertrek van hier, om het in der minne te 
schikken. Z. H. heeft aan de hoofden van Taian geschreven, dat zoo 
zij niet in staat waren de schuld af te doen, hij hen weder uitstel 
zou verleenen. 

Deze wel verre van dit aannemelijk voorstel goed te vinden, hadden 
de vermetelheid het volk der vesting te doen weten, dat zij nog wel 
wat wilden wagten met hen aan te vallen, mits dat zij den kapitein 
uitleverden en met hem 200 bungkals go ud (?) betaaiden. In stede dus 
van hunne schuld te willen betalen, verkozen zij liever hunnen schuld
eischer nog eens eene brandschatting op te leggen. 

I Ik veroooed, dat de lezer dit alles met veel belangstelling zal lezen. 
: Uit dit verbaal heb ik opgeooaakt, dat de gansche zaak buiten Van Boeck

holtz 000 beeft plaats gevonden, hoe omvaarschijnlijk het ooij ook toescheen. 
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Des al niettegenstaande heeft de Sultan bij zijne komst te Tajan 
hun eenen brief geschreven, in den welken hij beloofde al het voor
gevallene te vergeten, zoo zij bij hem kwamen, de zaak tusschen den 
kapitein der vesting en hen voordroegen, en die aan zijne billijke 
beslissing overlieten, tot welker einde hij zelve in persoon gekomen 
was. Deze brief ging des morgens vroeg, de dag na onze aankomst. 
met eenen afgezant onder eene witte vlag naar Tajan. Intusschen 
hadden wij ons des nachts al minder vriendelijk te zamen onderhouden. 
Het antwoord was dat zij tot een uur tijd vroegen. Op dien tijd 
vroegen zij weder uitstel tot de volgende morgen; maar nog dien dag 
kwam een afgezant van Sangau ; of deze wel voor den Sultan van 
Pontianak beste md was, daaraan twijfel ik zeer. Zeker is 't dat de 
Hoofden van Tajan vroeger. gezanten naar Sangau gezonden hadden; 
want zij waren nu met den vorst vcl.n dat Land in vrede. Zijn afgezant 
had geen brieven, immers voor den Sultan van Pontianak; hij was 
een groote vertrouweling van zijnen vorst en scheen nog al bij de hand 
te zijn. Hij had misschien instructien om naar bevind van zaken te 
handelen. Tajan was nu door ons geblokkeerd; hij was hier gezonden 
om den Sultan van de vriendschap zijns heers en meesters te verzekeren. 

Ik geloof, dat de Sultan van Sangau zich wel wat in deze misrekend 
heeft; hij zag, zoo men zegt, de kat uit den boom, en had zekerlijk 
gedacht van de verliezende partij voor hem viel iets te winnen. 
Nu heeft die van Pontianak van zijnen gezant meer nut getrokken, 
dan die van Sangau zich wellicht verbeeld had. De Sultan kon den 
gezant zeer goed en dacht niemand geschikter, 000 van zijnentwege 
naar de hoofden van Tajan te zenden , met welke hij ook zeer bekend 
was en wier vertrouwen hij bezat. Hij gelastte hem de zaak hun open 
te leggen in den zin, waarin hij reeds geschreven had. 

De gezant kwam terug met het anl woord. dat zij wilden wachten 
na de komst yan den Sultan van Sangau , die zijnen gezant spoedig 
moest volgen. 

Dit vemam ik toen eerst en het stond mij in geenen deele aan. 
De Sultan gelaste hem eene tweede maal derwaarts te gaan en aan 
de grooten te zeggen: "dat reeds lang hun dralen begon te verveelen, 
maar dat dit laatste nu te erg was, naardien de Sultan van Sangau 
met dezen zaak in geenen deele iets te maken had. 

De Sultan met wien ik mij ophield, of die mij liet roepen, als hij 
iets belangrijks te verrigten had. vroeg mij v66r hij dezen last gaf, 
wat ik van zulk een antwoord dacht. De afgezant was daarbij tegen
woordig. Ik nam de vrijheid Z. H. te zeggen, dat het mij voorkwam, 
dal hij van zijnen kant zooveel goedheid en menschlievendheid getoond 
had, dat de verdere voortzetting daarvan nu_veel naar zwakheid zou 
gelijken. Ik stelde hem toen voor het volk van Tajan categorisch te 
doen afvragen of zij vrede dan oorlog verkozen. Ik voege daarbij, dat 
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de Sultan, reeds magtig genoeg uit zieh zelven om hun geheeie land 
te verwoesten, nu zooveel sterker was doordat hij over ons beschikken 
kon. Ik sprak in tegenwoordigheid van dien gezant over de kracht onzer 
wapenen en onze lust, om hoe eerder, hoe liever te beginnen met de 
vaste gezindheid, om een eens begonnen werk, al ware het, dat men 
in den beginne met zwarigheden te worste!en had, nimmer te staken. 

Ik geloof, dat dit nog al invloed heeft gehad. Hoe ook dit zij, 
dadelijk na zijne komst aldaar zonden de grooten van Tajan brieven 
aan den Sultan, om hem hunne onderdanige hulde toe te brengen. 
Het antwoord hierop was dat zij zelve komen zouden, en op eene 
na, die de vlucht genomen had en dat de belhamel scheen geweest 
te zijn, versehenen die hoofden. 

Zoo zijn de Tajansche onlusten gedempt, en de Sultan is er gebleven, 
om de zaken in order te brengen. 

De gevluchte menschen kwamen al langzamerhand terug. 
De Sultan zal bij deze gelegenheid het land zeker geheel onder hem 

brengen en houden; hij zal zorgen, dat zij niet meer zulke batterijen 
aanleggen, als Uwe Excellentie uit de missive aan het Militaire depar
tement zien zal, dat zij daar gevonden hebben. Deze kleine zaak zal 
Uwe Excellentie doen zieIJ, hoezeer die ruwste volkeren hier beschaafder 
worden, en welk eenen dwang zij noodig heb ben, willen wij ons staande 
houden. Ik geloof trouwens, dat U we Excellentie hier nooit meer 
troepen zal behoeven te heb ben , dan ruim en rijkelijk ·door dit Land 
kunnen bekostigd worden, al was hun ge tal nog zoo aanzienlijk. Dit 
in het voorbijgaan. Wanne er wij met den Sultan nu meester zijn van 
Tajan, zijn wij het ook van Sangau, Succadano, Sepang, Brilitan, Sen tang, 
Silat en andere plaatsen die nog aan dezelfde rivier liggen, welke boven 
Sangau , de naam van Kapuas krijgt. Alle deze plaatsen geven go ud , 
diamanten, rotting, was, rijst en meer andere dingen, die zij niet 
gemakkelijk dan door ons kunnen kwijt raken en langs deze weg ook 
moeten zij zieh weder van het hoognoodige voorzien J vüornamelijk 
zout, want dit is onontbeerlijk. Hiervan eene monopolie gemaakt zijnde 
moet de helft van de opbrengst van dit artikel alleen de kosten 
bestrijken van het geheeie N ederlandsche etablissement. Maar ik heb 
niet noodig Uwe Excellentie aan te toonen, hoeveeI Uwe Excellentie 
uit dit Land trekken zal. Uwe Excellenlie moet reeds onderrigt zijn 
van het jaarlijks hoofdgeld van 1 Spaansehen Daalder op 70.000 
Chinezen, van het zoogenaamd intrede-geld van ieder nieuwe aan
komende 1 van de zware belasting op de opium en. de in en uitgaande 
regten van 6 procent op alle goederen hoegenaamd, daarvan alleenlijk 
goud en edelgesteenten uitgezonderd. Het ontbrak den sultan aan 
magt, die belastingen te innen. Sommigen betaaiden , anderen moest 
hij oogluikend overslaan, wilde hij niet wagen zijne waardigheid te 
compromitteren en zijn gering gezag geheel en al te verliezen. 
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Het zal niet moeijelijk zijn deze eens ingerigte lasten betaald te 
krijgen, maar mogelijk niet raadzaam te schielijk andere daar te stellen. 
Het volk, dat naar herwaarts is gekomen onder de zagte regering van 
des Sultans vader ~n de zijne, naardien zij de drukkende regering 
van hunne vorsten niet wilden voelen, zou welligt terugkeelen, wanneer 
zij nu hier te zwaar gedrukt werden, en dan zou het bloeiende Pontianak 
!chielijk een einde nemen. Uwe Excellentie zou verwonderd zijn de 
menigte huizen hier te zien, waarvan voor 40 jaren nog niets bestond. -
Pontianak is nu zeker de eerste plaats van Borneo. De koophandel 
op alle plaatsen in deze gewesten is zeker nergens zo als hier. -
Chinezen komen er jaarlijks nog aan en wanneer zij zien, dat er van 
de mijnen meer werk wordt gemaakt, zullen zij er meer komen. 
Maleijers en Bouginezen voornamelijk komen er nog altijd aan. Deze 
zijn den Sultan alle gehecht, dit heb ik gezien, toen hij ten strijde 
trok. Hetgeen ik gehoord had van de luiheid der inwoners van Borneo 
is gebleken onwaar te zijn. Zij zouden niet dan aan mijnen willen 
werken. Intusschen er wordt veel rijst geplant. Die van Tajan komt 
zeer na aan de beste van Java, zoo als men mij verzekert. Bij Pontianak 
heb ik eenige zuikermolens gezien, die zeer goed werkten, en de werk
tuigen waren toch zeer onvolledigj hoe ligt kan men goede molens van 
Java overbrengen, hoeveel meer en hoe gemakkelijker zal dan in 
denzelfden tijd afgedaan worden. Men zegt dat de zuiker, waarvan 
vele velden zijn bij die zuikermolens, veel beter dan de Javasche iso 
Ik kan niet wel over de deugd van waren oordeelen, maar zeker heb 
ik zeer witte zuiker gezien onder de hier gemaakte. Ik geloof dat de 
landbouw begunstigd hier vet:1 zou opbrengen. De Sultan zou dit 
gaarne zeer bevorderen. De landrenten zou men hier onder zulk een 
vorst gemakkelijk invoeren. Ik geloof dat dit veel zou toebrengen tot 
het beschaven van de Daijakers, die in deze streken reeds veel be
schaafder zijn, dan bij Banjermassing. 

Mogelijk zou het belang van het Gouvernement niet mede brengen, 
dat men aan landbouw dacht. Er zijn eene menigte mijnen zekerlijk 
nog te ontginnen. Bij Silat moet men het goud, wanneer het geregend 
heeft, met de handen uit de grond kunnen haien. Het spijt mij tot nu 
toe niet in de gelegenheid geweest te zijn zulk een mijn te zien. 

Ik zeide straks, dat de Sultan meende aanspraak te heb ben op 
Succadano. Uwe Excellentie weet dat eertijds Borneo verdeeld was in 
drie groote rijken, dat van Banjermassing, Succadano en Borneo. 

De Hoofdplaats van Succadano bestaat niet meer, maar het land en 
volk is daar nog. Nu zijn er alle kleinere radjas, die over een klein 
bestek gebied voeren. Deze zijn gewoon geweest onder eenen graoteren 
te staan, die de waarborg was van hunne onderlinge rust. Nu zijn zij 
alleen maar veilig zoo lang niet de een sterk genoeg is om de andere 
met voordeel te beoorlogen. Het zou alle die mindere vorsten niet 
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onaangenaam zijn, zij zouden zelfs gaarne zien, dat het oude rijk van 
Succadano hersteld werd, maar zij zouden er zeer op zien, dat het aan 
de meest geregtigde tot de kroon kwam, want de Maleyers hechten 
zeer aan het bloed van een oud koninklijk geslacht, en hunne geschiede
nissen zijn vol van voorbeelden, dat een land ongelukkig was, omdat 
de bestierder niet van Koninglijk bloed was. Heeft nu de Sultan van 
Pontianak wezentlijk aanspraak op die kroon, dan kan dil van aan
belang welligt voor het Nederlandsch Gouvernement zijn. 

Nog eene orustandigheid voor Uwe Excellentie belangrijk te weten is 
deze: de kroonprins van Pontianak is gehuwd aan de dochter van 
Matan, het eenigst kind van dien Sultan uit een echt bed. Hij heeft 
bij dit huwelijk, dat hij zeer zocht, beloofd den Pangerang dadelijk 
deel in de regeering te geven z '0 hij zich te Matan wilde nederzetten. 
De Sultan van Pontianak heelt dit zijnen zoon op die voorwaarde 
toegestaan, dat de Sultan van Matan zich niet meer met zeerovers of 
zeeroverijen zou ophouden, naardien de Sultan zeer wel wist, dat vroeg 
of laat eenig Europeesch Gouvernement dit zou staken op eene welligt 
geweldige wijze. waaraan hij zijn zoon niet wilde bloot stellen. De 
Pangerang is dan (lok vertrokken, heeft daar werkelijk eenige tijd door
gebragt, maar is door zijnen vader teruggeroepen, toen deze zag, dat 
de Sultan van Matan zijne belufte niet gestand deed. Nog onlangs is 
door het volk van Matan een schip genomen en aldaar opgebragt. Er 
was eene Europesehe vrouw en kind op :\Iatan. Het schip moest(?) 
naar Batavia en kwam van Samarang. Zoodra de Sultan dit vernam, 
heeft hij mij daarvan kennis gegeven en te gelijk van het afzenden van 
menschen van zijne kust naar Matan. om die vrouw en andere mogelijk 
prijs gemaakte menschen te kopen. De Sultan heeft reeds sedert eenige 
tijd dit gedaan en de menschen, die hij op die wijze kocht, naar Java 
opgezonden. 

Het is toch de vaste wil van Uwe Excellentie deze zeeroverijen een 
einde te doen maken. Ik had liever de tijd. die wij hier onnut heb ben 
doorgebragt voordat wij llaar Tajan gingen. gebezigd om de Matan te 
overmeesteren. 

Wanneer men evenwel dit doel kon bereiken zünder bloed vergieten 
en een land te verwoesten, waar toch ook mellschen wonen, die aan 
de zeeroverijen onschuldig zijn, zoo ware dit verreweg verkieselijker. 
Men zou welligt hiertoe kunnen komen door middel van den Pangerang 
van Pontianak, wiens vrouw nog altijd op Matan is, en het is daarom 
aat ik de vrijheid nam U we Excellentie te onderhouden - - - -

Ik denk dat de lezer soms niet zonder glimlachen van het 
bovenstaande zal kennis nemen! 
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BIJLAOE 111, behoort tot de noot 3 op bl. 141. Brief d.d. 11 
11 Oetober 1853 aan den hoogleeraar P. J. Veth van 
Nahuijs, den gewezen eommissaris voor Borneo, over 
Van Boeckholtz, Müller en Prediger ojJ Borneo. 

BURGST, 11 Oetober 1853. 

Zeer Geaclzle Hoogleeraar I 

Ingevolge mijne bij letteren van 20 September aan U. E. gegeven 
toezegging, heb ik het genoegen alle de stukken die eenig licht kunnen 
verspreiden over het tijdvak waarin de belangen van Borneo aan mij 
toevertrouwd waren, aan UHGel. te doen toekomen. 

Ik heb het maar best geaeht, om alle die doeumenten rijp en groen 
belangrijk of onbelangrijk zonder aehterhouding van een enkel stuk af 
te zenden. UHGel. zal nu uit die rudis indigestaque moles, het 
weinige goede moeten vergaren , zoo als de goudzoekende Chinees 
uit de groote massa zand het weinige stofgoud vindt. 

Ik heb aan het Gouvernement den staat van zaken op Bomeo 
met geene te zwarte kleuren willen afschetsen, omdat en de kommissaris 
Boeklzoltz, mijn voorganger, en de Resident van Sambas, brave eerlijke 
menschen waren, en ik van gevoelen was genoeg gedaa~ te heb ben , 
wanneer ik de middelen om dien staat van zaken te verbeteren in 
overweging gaf, en ook daartoe zelf werkzaam was, maar het is bijkans 
ongelooflijk in welken verwarden toestand ik ons bestuur ter kuste 
Borneo gevonden heb. 

Een Hoofdbestuurder, de heer kommissaris Boekholtz, vroeger een 
uitmuntend kundig man, doch die later zwak van gezondheid en 
eeoigzins aan het ge bruik van te veel drank overgegeven, en daardoQr 
ook zwak van hoofd geworden, I alle dagen een eontract met de 
vorsten van Pontiana, Sambas en Mampawa ten papier stelde, door 
hetwelk hij den volgenden dag, op het voorbeeld van Penelope weder 
de pen haalde, had alle gezag verloren en was buiten staat om de 
eigendommelijke eo verkeerden handelwijzen van de Heeren MuHer 
en Prediger te keer te gaan. Laatstgemelde Heeren waren bijkans 
tegen elkander in open oorlog en de Heer Muller was daareoboven 

lOok in een schrijven d.d. 16 October 185a m9rkt Nahuijs aan Veth op over 
Van Boeckholtz' vroegere geschiktheid. n Uit de a.fgaande brieven en docu
menten va.n den gewezen kömmissaris van Boekholtz zal UE. zien, da.t die 
goede ma.n, v66r zijne zwa.kheid. wa.a.rin ik hem bevonden heb, een zeer be. 
kwa.a.m en nuttig a.mbtenaa.r geweest is." 
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door zijne onverstandige oplopenheid een sehrik voor de lnlanders 
en Chinezen van Sambas. 

Het door hem met den Sultan gemaakt, endoor mij vemietigd 
voorlopig eontract bestond uit Artikel 1 en met dat artikel em was 
het ook geeindigd, maar daarbij behoorde Supplement N° 1 bestaande 
uit 4 of 5 artikelen en Supplement N° 2, beheizende weder 4 of 5 
artikelen. 

Na mijn vertrek van Sambas was er een Europeaan, een zeer 
ondergeschikt Gouvernements geemployeerde, verdacht en in hechtenis 
gehouden uit hoofde van begane !lloord of manslag. Dezelve moest 
met de ten zijne lasten zijnde verklaringen naar Batavia worden 
opgezonden, gelijk dan ook geschiedde, nlaar het grenst haast aan 
het ongelooflijke, hoedanig die opgesteld waren. Zie hier daarvan een 
staaltje: «Compareerde voor mij Resident de Inlander genaamd .... . 
(titteltje, titteltje:) die verklaarde ten huize van den Chinees .... : .. . 
en zoo liep die geheeie verklaring zonder vermelding van een enkelen 
naam voort en ten einde. Op de aanmerking van Batavia dat zoodanige 
verklaring onbruikbaar en beneden alle critiek was, gaf de heer Muller 
ter zijner verantwoording te kennen, dat die namen, bij de politie van 
Sambas bekend, moesten gesecreteerd worden. 

Met mijn secretaris den heer Goldman in twist geraakt, verzoeht hij 
aan mij permissie om met denzelven te duelleeren , vermids hij ge
stompt en geslagen was, waarop ik hem aanmerkte, dat ik vermeende 
zulks niet zijn voornemen te zijn, dewijl hij toch anders zulks niet aan 
mij zou mededeeleri, te wel begrijpende of althans moetende begrijpen, 
dat het mijn pligt was alle tweegevechten te beletten, en den beledigde 
satisfactie en regt te verschaffen, gelijk ik dan ook daama deed door 
den heer Goldman mijn ongenoegen bekend te maken en drie dagen 
in arrest force te stellen, daar het mij gebleken was, dat hij zijn eigen 
regter geweest was en eenige beledigende woorden van den heer Muller 
met slagen beantwoord had. 

Ik meen onder mijne groote massa papieren nog de Mullersehe 
contracten, door hem zelve geschreven, te hebben. 

De ongelukkige. man is op een avontuurlijken togt van Banjermassing 
naar de binnenlanden met al de zijnen verraderlijk afgemaakt. De 
omstandigheden zijn, geloof ik, nimmer naauwkeurig bekend geworden, 
maar het zou mij geenszins bevreemden, indien des mans drift en 
oplopendheid ook eenige aanleiding tot dien moord gegeven hadden. 

Het verder gedeelte van den brief handelt: 
1°. breedvoerig over het onderwerpen der Chlneezen van 

Montrado door het blokkeeren der rivieren van Sambas; 

2°. over Nahuijs' plannen tot kolonisatie van Borneo in 
vereeniging met A. de Wilde en G. Vriese. 
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