
HET Eil.JAND BONERATE 

DOOR 

D .. J. C. KR lEB E L. I 

Met schetskaartje. 

Het eiland Bonerate is gelegen in het midden van de Soenda
of Floreszee op 7° 18' 40" en 7° 24' 10" Z. B. en 121 0 3' 50" en 
121 0 10' 20" O. L. Administratief behoort het tot de onderafdeeling 
Saleier, afdee\ing Bonthain, gouvernement Celebes en Onder
hoorigheden. 

Bonerate heeft ongeveer den vorm van een gelijkzijdigen 
driehoek, waarbij men de weinig op den voorgrond tredende 
baaien en kapen, voor zooverre zij dien naam verdienen, wegdenkt. 
De hoogtelijn van dien driehoek is ongeveer 10 KM. De grootte 
van het eiland is + 70 KM2. 

Het is een eenige M. boven de zee uitstekend kalkplateau 
met eene inzinking in het midden van West naar Oost en met 
3 heuvels aan de randen. De kalk komt over het geheeie eiland 
te voor!;chijn, hetzij als groote blokken op de toppen der heuvels, 
hetzij als een vaste massa, gescheurd tot grootere en kleinere 
schotsen of verweerd tot naalden, dan wel als losse kalkbrokken 
vermengd met aarde, zooals aan den voet der heuvels. De kalk 
is nergens tot marmer geworden. Eigenlijk laagland treft men 
nergens aan en daarmede ook geen teelaarde. Het geheeie 
eiland is dan ook zeer onvruchtbaar; de begroeiing is zeer ijl, 
de heuvels zijn met een 5 M. hoogen opslag begroeid, waar
tusschen enkele hoogere boomen, die toenemen in aantal naar 
den top, maar ook daar nog schaars zijn. De vlakte is begroeid 
met laag kreupelhout, ongeveer 2 a 3 M. haog, met enkele 

I Bij bet opstellen van dit stuk is dankba.a.r gebruikt gema.a.kt van inlich
tingen ter plaatse door den Postbouder J. J. Banse, tijdens mijn altijd 
vluchtige bezoeken a.a.n Bonera.te als Controleur va.n Saleier. 
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204 HET EILAND BONERA TE. 

hooge boomen er tusschen. In het midden van het eiland zijn 
groote grasvakten. 

Aan de noordkust, links en rechts van de baai van Meantoe, 
liggen de twee voornaamste heuvels n1. de Koepi~ en de Boeta 
Boela. Niet ver van de noordkust loopen de oost- en westhellingen 
dezer heuvels in elkaar en vormen een lagen weg waarover de 
weg van Bonerate naar Meantoe loopt. 

De zuidhellingen zetten zich respectievelijk in zuidelijke en 
zuidwestelijke richting voort tot dicht bij de hoofdplaats en komen 
daarbij niet over den weg Honerate-Sambali. De west- en noord
helling van den Koepi 2 en de noordhelling van den Boeta Boela 
staan met bijna loodrechte wanden tot in zee af. 

De derde heuvel, de Boengko Toewo, ligt op het Z.W. deel 
van het eiland in Z.W.-N.O. richting. De Z. en W. helling staan 
steil in zee af, de W. helling loopt voort in de Z.W. kaap van 
het eiland, genaamd kaap Oeda Laoenti en zet zich van daar 
verder voort op de kleine rotseilandjes Nonah, Groot- en Klein
Tetirang. 

De spleten en plooiingen in de heuvelhellingen zijn te gering 
dan dat zij den naam van ravijn verdienen. Volgens de zeekaart 
is de Boeta Boela 167 M. hoog, de beide andere zijn lager; den 
Koepi 2 schat ik op 100 M., den Boengko Toewo op 60 M. 

Laagland is er niet, behalve de stranden die overal zeer smal 
zijn en alleen wat breeder bij de hoofdplaats, waar zij langzaam 
overgaan in de boven reeds genoemde inzinking in het midden 
van het eiland en van daar in het plateau en de heuvelhellingen. 
Dit plateau gaat elders overal met steile wanden over in het 
strand, behalve bij Sambali. 

Sleehts op enkele plaatsen dringt de zee wat dieper naar 
binnen en vor,mt daar strand en een baai. Waar dit het geval 
is heb ben de inlanders zieh neergezet en kleine kampongs ge
vorrnd, n1. op de noordkust bij Meantoe, op de oostkust bij 
Sambali en tusschen deze beide kampongs in ten Z. O. van de 
Z.helling van den Boeta Boela: aan de Z.kust bij Onemalangka 
en Onemakakata en nog eenige kleine stukjes, op de W.kust 
bij de hoofdplaats en bij Ledja. Waar het gebergte aan zee 
komt is de kust bezaaid met -groote afgebrokkelde rotsblokken. 
Het versehil tusschen eb en vloed is 2 a 3 M. 

Behalve de baaien' van Ledja, Onemalangka en Onemakakata, 
die feitelijk niet daarvoor in aanmerking komen, moeten genoemd 

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:24AM
via free access



HET EILAND BONERATE. 205 

worden die van Bonerate op de westkust en van Meantoe op 
de noordkust. De eerste is de grootste en wordt gevormd door 
den zuidelijken uitlooper van den Koepi 2 en den westelijken 
uitlooper van den Boengko Toewo. Zij is zeer ondiep en wordt 
van het diepe water afgeseheiden door een verhoogden steen
aehtigen drempel, die bij eb het binnenzeilen der prau wen belet 
en bij vloed een hevige branding veroorzaakt. Bovendien is de 
baai begroeid met lang zeegras dat zeer hinderlijk is voor de 
seheepvaart, zoodat tweemaal '5 jaars een geul moet worden 
sehoongemaakt. De baai van Meantoe is niet veel beter, ook 
deze is zeer ondiep en van het diepe water afgesloten door een 
zeer langen breeden zandweg, die ook bij vloed nog boven water 
uitsteekt en alleen aan de oostzijde een nauwe geul openlaat 
voor de prauwen. 

Als kapen moeten genoemd worden de Oeda Opa en Oeda 
Boeta Boela aan de noordkust, de Oeda Tadoe bij Sambali 
aan de oostkust, de Oeda Lagoendi aan de zuidkust en de 
Oeda Laoenti aan de zuidwestkust. 

Het geheeie eiland is omgeven door een koraalrif van ongeveer 
500 M. breed, behalve bij Meantoe waar het een 700 M. en bij 
de hoofdplaats waar het een 600 M. breed is en dat zieh voortzet 
om de kleine eilandjes heen langs Onemakakata, waar het een 
1000 M. breed iso Bij Bonerate en Meantoe loopt het uit in een 
verhoogden weg en bij kaap Oeda Opa in een steenrif in N.W. 
richting. Dit rif is overal zeer hinderlijk voor de seheepvaart, 
evenals de moessnns die hier regenrijker zijn dan bij het noor
delijker gelegen Saleier. Gedurende den W.moesson iso de baai 
van Bonerate. gedurende den O.moesson die van Meantoe, 
bijna niet toegankelijk. De Koninklijke Paketvaartmaatsehappij, die 
vroeger met hare booten Bonerate aandeed, kreeg dan ook bij 
G.ß. d.d. 6 Deeember 1890 n° 9, vergunning om, wanneer dit 
voor sehip en lading noodig geaeht werd, te ankeren onder 
besehutting van het tegenover liggende eiland Kalaoe bij de 
kampong Beroe op de Zuidkust. Ook de prauwen ankeren daar 
dan of bij Meantoe op Bonerate. Ook de zeer sterke strooming 
tusschen Bonerate en Kalaoe is hinderlijk voor de seheepvaart. 

Engelhard in zijn «Mededeelingen over het eiland Saleijen 
(p. 274) vermeldt dat op 17/18 Maart 1881 een hevige eycloon 
Bonerate en Kalaoe teisterde. De zee daalde plotseling 5 a 6 
M. om daarna met ontzettend geweld terug te keeren en alle 
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strandkampongs te verwoesten. 18 grootere en kleinere prauwen 
op de reede van Bonerate verdwenen. 

Rivieren zijn er niet op Bonerate; het regenwater dringt voor 
een groot gedeelte in den poreuzen kalkbodem of loopt langs 
kleine gootjes in zee. Het grondwater ontlast zich op enkele 
plaatsen aan de kust door bronnetjes. 

Een drietal voor het verkeer zeer voldoende wegen van 4 a 
5 M. breedte zijn aangelegd van uit de hoofdplaats. De eerste 
weg loopt naar Meantoe over den verbindingsrug van den Koepi 2 

en den Boeta Boela, is hier en daar zeer steenachtig en daalt 
tamelijk steil af naar de Noordkust. Een betere weg, vrijwel 
zonder verhefIingen, loopt in O. richting naar Sambali en een 
derde weg naar de Z.kust, naar Onemakakata, die met een kleine 
helling over den uitlooper van den Boengko Toewo loopt. Deze 
wegen zijn bijna de eenige plaatsen op het eiland waar een 
onafgebroken laag aarde is, voo'r zoover die er op den N.- en 
Z.weg niet door den regen hier en daar weer afgespodd iso Het 
aanleggen van sloten is nl. zeer bezwaarlijk door den kalk
achtigen aard van den bodem. 

De lengte van den eersten weg is ± 6 K.M., van den tweeden 
:t 10 K.M., van den derden ± 4 K.M. Bij eb kan men rondom 
het geheeIe eiland loopen, echter niet zonder dikwijls moeizaam 
klauteren over de vele rotsblokken. 

De voornaamste voetpaden zijn van de hoofdplaats naar Ledja 
met een zijtak naar den N. hoofdweg. De andere voetpaden 
verbinden de kampongs onderling; zij zijn alle zeer primi tief en 
veranderen met de verplaatsing der ladangs. Door het struik
gewas zijn zij dikwijls moeielijk te herkennen ; het loopen gaat 
er zeer bezwaarlijk door kaIknaaiden, spleten, gaten en kuilen. 
Op vele plaatsen is paardrijden voor paard en ruiter zeer gevaarlijk. 

De kampongs liggen gedeeltelijk langs het strand, gedeeltelijk 
in het binnenland. De laatste zijn van heel weinig belang, zeer 
klein, hier en daar slechts enkele verspreide huisjes, opgetrokken 
van primitieve materialen: dunne stammetjes voor steilen en 
verder wat bamboe, gras en klapperbladeren voor wanden, vloer 
en dak. Een enkel oud huis is wat degelijker gebouwd, doch 
over het algemeen zijn het niet meer dan tot vaste woonplaats 
ingerichte ladanghuisjes. Ook van kampong kan men moeielijk 
spreken, de huizen staan midden in de tuinen verspreid, de 
gewassen zijn geplant tot vlak aan de huizen. De siechte staat 
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der kampongs en huizen moet worden toegeschreven aan vroegere 
toestanden. De bewoners van Bonerate waren tot de zestiger jaren 
der vorige eeuw handelaars, maar vooral zeeroovers en als zoodanig 
gevestigd aan de kusten. De handel bestond voor een belangrijk 
deel uit slaven, die in het binnenland aan het werk werden gezet 
om de tuinen te bewerken; huisvesting kwam er dus minder op 
aan. Een groot bezwaar was gebrek aan drinkwater en zoo vindt 
men nu nog de in vroeger tijd door slaven gegraven putten, tot 
30 M. diepte uitgehouwen in den kalkbodem. Eens in het jaar 
worden die putten schoongemaakt, hetgeen met groote moeielijk
heden gepaard gaat daar een man met moeite aan een touw 
naar ben eden gelaten kan worden door de nauwte dier putten. 
De kampongs in het binnenland zijn: Djamboe, Piropa, Watoe 
Soeridi. Limba, Benteng Lambone, Benteng Wamidjo, Benteng 
Melamboe, Bongking. Vroeger behoorden deze kampongs tClt zes 
galarrangschappen waarvan het hoofd met zijn familie en andere 
voorname handelaars op de tegenwoordige hoofdplaats Bonerate 
gevestigd waren in 6 kampongs, gelijknamig met de galarrang
schappen. Uit die 6 kampongs ontstond de hoofdplaats. oDe 
Galarrangs (kamponghoofden) werden in later tijd bij vacature 
niet meer vervangen zoodat er nu nog slechts een over iso De 
strandkampongs : Bonerate, Onemakakata, Lagoendi. Onema
langka, Sambali, Meantoe en Ledja verkeeren in iets beteren 
toestand dan die in het binnenland. Alleen Bonerate 1 maakt 
hierop een uitzondering. 

Het is een flinke, groote kampong met hoofd- en zijwe!;en 
die van de huizen en erven gescheiden zijn door goed onder
houden bamboeheiningen. De bovengenoemde 6 kampongs, 
waaruit Bonerate vroeger bestond, waren: Erowali, La Kio Kio, 
Iro fro, Iro Ikoe, Wai Komba en Oro Oro. De geheeie kampong 
bestaat uit een 500-tal huizen. Vele daarvan zijn groot. ruim 
en so liede gebouwd, enkele zijn voorzien va;" zinken daken. 
Daar het eiland Bonerate zelf geen hout heeft, moet alles aan
gevoerd worden, vroeger van het nabijgelegen eiland Kalaoe. 
tegenwoordig van Tanah Djampea. Een flinke moskee met zinken 
dak staat in het midden van het dorp. Eenige toko's voorzien 
in de noodzakelijke behoeften; de passar wordt druk bezocht. 
Enkele oude graven, o.a. dat van Opoe Djongga, liggen midden 

1 Volgens Dr. Adriani (Encyclopaedie van Ned .. Indie, 2" drnk. dl. I,) 
beteekent Bonerate: hooge zandbank. 
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in het dorp en worden als heilig door de bevolking vereerd. 
Blüten het dorp, aan den weg naar Sambali, liggen graven van 
onbekende Europeanen. Ook is er nog te zien een herinnering 
aan den stamvader Saweri Goding, nJ. een steenen bijl, de z.g. 
bingkoeng . en een steenen kalotje de zg. songko, beide te 
Mintoe'oe (een thans verdwenen kampong dicht bij Bonerate). 
Verder vindt men te Lagoendi het graf van de eerste vorstin 
van Bonerate, afkomstig van Binongka in Boeton en dat van 
haar man; op beide graven wordt druk geofferd. 

De eerste bewoners moeten afkomstig zijn van Binongka in 
Boeton. Onder de beide vorstinnen Opoe Rongga en Opoe 
Djongga kwamen zij eerst naar Kalaoe, waar zij van de aldaar 
gevestigde bevolking vergunning kregen zieh neder te zetten op 
Bonerate. In het tegenwoordige Lagoendi en Bonerate stiehtten 
zij de eerste kampongs. Blijkbaar overvleugelde Bonerate spoedig 
Kalaoe; wat hiervan de reden is is onbekend. Wel is waar biedt 
Kalaoe weinig vlakke open gedeelten aan tot vestiging, maar 
zooals op het eiland Saleier blijkt, waar vele groote kampongs 
juist boven op het gebergte liggen, is dit geen bezwaar. Te 
minder daar Kalaoe eeonomiseh veel beter bedeeld is dan Bone
rate: veel en goed hout en op alle plaatsen een vruehtbare 
bodem. Missehien dat gebrek aan goed drinkwater een der 
redenen was. In 1862 gaf Bakkers. als de sterkte der bevol
king: op Bonerate 6000 zielen, op Kalaoe sleehts 900. Lang
zamerhand werd de bevolking op Bonerate zeer gemengd; Boeton
neezen, Makassaren, Boegineezen, Saleiereezen en allerlei menschen 
van de Kleine Soenda-eilanden, vooral van Flores. Het aantal 
slaven was zeer groot. Bakkers vermeldt dat in 1862 t der 
bevolking slaaf was. De prijs van een slaaf was een oud gewe~r 
en wat kruit. 

Wat de sterkte der bevolking betreft, deze was in de jaren 
1862 (opgave Bakkers) 1880 (volgens Engelhard) 1912 en 1915: 

Mannen. Vrouwen. Jongens. Meisjes. TotaaL 

1R62 1580 1553 950 799 5882 1 

1880 ? ? ? ? 4935 
1912 1027 12<16 760 674 3707 
1915 973 1211 68-1- 614 3482 

1 Met de uitgezeilden mee sehat Bakkers het totaal op ± 6000 zielen. 
In 50 jaar is de bevolking dus verminderd met ± 38 pet. 
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De huwelijken komen tot stand met de bruidsschat=soenrang. 
In 1862 vond Bakkers dat deze betaald werd aan de ouders van 
het meisje. terwijl de familieleden OQk hun deel ervan kregen. 
Het bedrag ervan hing af van den stand van het meisje en 
bedroeg respectievelijk: 

f t 76.- aan geld en 7 katti waarde aan goederen. 
- 176.-., ., »5 » , ~ 

- 88.-., ., 
- 44.- ~ ., 

waarbij een katti een waarde vertegenwoordigde van f t 60.-
V66r 1862 werden slaven in plaats voor geld gegeven zoo als 

dit nog op Kalaoe het geval was in dat jaar. Op het oogenblik 
vormt het zg. schutten van den bruidegom een belangrijk moment 
in de huwelijksplechtigheid. In optocht wordt hij door het dorp 
naar het huis van de bruid gevoerd in een soort palankijn; komt 
de stoet voor den tu in zoo is deze afgesloten en de afslu}tboom 
wordt eerst weggen omen . als elk der feestgangers iets geofferd 
heeft. Doch ook verder wordt overal geschut: in den tuin, v66r, 
op, boven aan de trap, in de deur, in huis, rondo m de bruid, 
op de vliering, aan den uitgang, door het geheele huis staan 
jonge meisjes met bakjes en emmertjes om geld te vragen. 
Van de vliering worden emmertje9 aan touwen neergelaten en 
wie niet spoedig genoeg betaalt krijgt onder hoongelach een tik 
met het emmertje. V oorzien van een buitensporig grooten zak 
waarin duiten, doen de deelnemers. rammelend met het geld, 
hun intocht in het huis, groote grepen doende in den geldzak 
alsof zij wonder wat gaven. Doch' de totaal onkosten beloopen 
voor den gewonen man niet meer dan een f 50. Het geheele 
dorp neemt aan het feest deel. 

Een soort schaking heeft nog bij elk huwelijk plaats. Zoodra 
beiden het eens zijn, gaat de jongen '5 avonds naar het huis 
van het meisje en doet alsof hij thuis is, zoo ook het meisje; 
zij kookt zijn avondeten en. zorgt voor hem. De vader begint 
aanmerking te maken, wiI hem wegjagen maar de jongen weigert, 
hij blijft en overnacht in het vreemdelingenlogies in het huis 
van het meisje. Dit alles gaat met veel krakeel gepaard en elken 
avond wordt de twistkomedie herhaald, totdat de wederzijdsche 
ouders het eens zijn over de bruidsschat. Feitelijke schaking met 
toestemming van het meisje komt nog al eens voor, beiden 
vluchten dan in een prauw naar een naburig eiland, waar de 

illK U 
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goeroes en hoofden de zaak in handen nemen en onderhandelen 
met de ouders. 

De gezondheidstoestand is over het algemeen beter dan op 
de andere eilanden van den Saleier-Archipel. Aan mijnworm 
lijden vooral de kinderen, doch ook de volwassenen. In het begin 
van den regentijd komen vele gevallen van bllikziekte en malaria 
voor, doch beide zijn niet van ernstigen aard. De kindersterfte 
is groot door stuipen en malaria. Gebrek aan goed drinkwater 
is ook hier niet bevorderlijk voor de volksgezondheid, alleen op 
de hoofdplaats heeft men goed en voldoende drinkwater. De 
geheeIe bevolking is gevaccineerd en gerevaccineerd , moeielijk
heden ondervindt de vaccinateur niet bij zijn werk. 

In Januari 1912 werd een particuliere school opgericht op de 
hoofdplaats. Het aantal leerlingen schommelde tusschen de 20 
en 30. Het groote bezwaar hier als elders is een goed onderwijzer 
te vinden. Niet velen hebben lust naar het zeer afgelegen 
Bonerate te gaan, geld om een voldoend salaris te kunnen 
geven is er niet, waar nog bij komt dat het streven van elk 
onderwijzer is in Gouvernementsdienst over te gaan om de 
schriftelijke aanstelling, ook al is de bezoldiging steeds lager. 
Dit en gebrek aan leerlingen door verhuizing naar het eiland 
Tanah Djampea, was de reden dat de school te Bonerate in 1915 
gesloten en overgebracht werd naar Tanah Djampea. 

De taal is waarschijnlijk een mengelmoes van Boetonneesch, 
Makassaarsch, Boegineesch en van diverse talen der Kleine 
Soenda-eilanden. Bakkers geeft in zijn artikel over Bonerate en 
Kalaoe een woordenlijstje. 

Op landbouwgebied is Bonerate wel het minst bedeelde onder 
de grootere eilanden van Saleier. De grond is buitengewoon 
ongeschikt· voor cultures door de kalklagen die allerwege aan 
de oppervlakte komen. De hellingen der heuvels bestaan voor 
het grootste gedeelte uit groote kalkbrokken, de kleine spleten 
daartusschen laten geen landbouw toe. Slechts het ijle geboomte 
weet met moeite zijn worteIs in te dringen. De vlakte is iets 
beter, gedeeltelijk bestaat deze uit zich als ijsschotsen voordoende 
kalkblokken, gedeeltelijk uit scherpe kalknaaIden ; hier zijn meer 
grootere en kleinere gaten waarin wat lichtroode aarde is, of 
wel men zoekt aarde op andere plaatsen en brengt die in de 
gaten om ze te beplanten. In de diepere gaten ziet men tot zijn 
verbazing sirih- en zelfs vruchtboomen geplant; met haar lange 
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stengels gaan de sirih-ranken diep in de spleten om grond en 
water te zoeken; de ranken worden vervolgens over en langs 
een stellage geleid welke gebouwd is boven de gaten. De vrucht
boomen staan geheel verborgen in de spleten, alleen de kroon 
steekt er boven uit. Met groote moeite wringt de inlander zich 
in het nauwe gat om de vruchten van den laboe te plukken. 
Geheel Erowali (bezuiden den weg Bonerate-Sambali) heeft zulk 
armzalig aanzien. Men vindt daar geen stukje grand van enkele 
vierkante meters groot dat bedekt is met zuivere aarde. Alleen 
de westhelling van den Roengko Toewo is iets beter. 

Ook Iro Ikoe (ten noorden van genoemden weg) is iets beter 
maar niet. vee1. Het vV.gedeelte links en rechts van den weg 
Bonerate-Meantoe heeft wat meer en wat donkerder gekleurden 
grond, ook deze is toch nog zoo mager dat na een keer djagoeng
planten de grand reeds uitgemergeld is en lichtrood wordt. 

Hoe men nog wat van den bodem trekt is onbegrijpelijk, 
temeer daar er absoluut geen zorg aan den aanplant besteed wordt. 

De klappercultuur is armzalig, flinke, goed vruchtdragende 
boomen ziet men nergens. De cultuur °is tot slechts enkele 
kampongs beperkt nl. Bonerate, Onemakakata, Onemalangka, 
Sambali en Ledja; totaal een 3000 boomen. De inlander beweert 
dat de klappercultuur zeer is achteruitgegaan, de cijfers wljzen 
echter ult dat dit niet het geval iso Immers volgens Bakkers 
waren er in 1862 alleen klapperboomen op de hoofdplaats en 
wel 2631, dus minder dan nu. De boomen hebben veel te 
lijden van de periodieke droogten en de klappertor , welke 
laatste plaag men toeschrijft aan de groote hoeveelheid brood
boomen op de hoofdplaats, de lievelingsverblijfplaats dezer torren. 
Ook de bladziekte veroorzaakt veel schade. In het laatst van 
1915 bezocht een ambtenaar van het Departement van Landbouw, 
belast met een onderzoek naar de pisangziekte op de Saleier
eilanden, o.a. ook Bonerate en werd de klapperziekte onderzocht. 

De klappers worden hoofdzakelijk voor eigen behoefte gebruikt, 
het eiland levert daartoe echter niet voldoende op, zoodat er 
vruchten worden ingevoerd, vooral van Kajoeodi, n1. een 6000 
stuks '5 jaars. De opbrengst der boomen is zeer gering, een 2 a 
30 vruchten per boom en per jaar; tegen 75 van goede boomen. 

Voor de djagoengcultuur laat men den bodem een achttal 
jaren braak liggen, dan wordt het ijle bosch gekapt en schoon
gebrand. Het terrein noemt men dan bimba, het wordt beplant 
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met djagoeng, gierst en allerlei tusschengewassen. Na den oogst 
van djagoeng en gierst blijft de andere aanplant staan en noemt 
men den tuin korangan. Alleen ·de kustkampongs hebben even 
voldoende dajgoeng voor eigen gebruik, die in het binnen
land niet, en veel voedingsmiddelen moeten dan ook worden 
ingevoerd van elclers. Alleen als de prijs voor de djagoeng 
bijzonder hoog is, bijv. 50 pet. hooger dan gewoonlijk, brengt 
men het product op de markt te Bonerate en wacht op goed
kooper aanvoer van de Kleine Soenda-eilanden. 

Zooals boven reeds is gezegd, na den djagoengoogst blijft de tuin 
liggen, beplant met allerlei groenten en vruchtboomen. Wieden 
doet men niet meer, men oogst zoolang het onkruid. nog niet 
de overhand heeft en alles verdringt. Aan vruchtboomen zag 
ik mangga in groote hoeveelheden en soorten. Ook Bakkers 
sprak in 1862 reeds van de groote hoeveelheden mangga's, 
verder pisang, serikaja, papaja, djeroek nipis; de laatste ook 
in groote hoeveelheden w.o. enkele zeer goede soorten, de asam, 
laboe en eindelijk de kadondong, een vrucht die een jaar noodig 
heeft om te rijpen en alleen hier wil gedijen. Aan groenten 
zag ik behalve de widjen, waaruit men balo (een bedwelmenden 
drank) maakt of het eet gemengd met ketan, nog boontjes = 
kalotoere, katjang, oebi, komkommers , watermeloen. 

Onder de vruchtboomen moet nog genoemd worden de 
broodboom, die vooral op de hoofdplaats veel voorkomt en in 
schrale tijden tot voedsel dient. Sirih wordt heel veel aangeplant 
tot zelfs langs de wegheiningen op de hoofdplaats. Katoen werd 
vroeger zeer veel geplant ten behoeve van de weverij, nu ziet 
men het nog een weinig hier en daar in de binnenlanden van 
Er,Owali, doch dat weinige staat er zeer schraal bij. Bakkers 
vermeldde in 1862: djagoeng, gierst, kapas, pisang, obi. 

De nijverheid is van zeer geringe beteekenis; vroeger was het 
weven met eigen geweven draden zeer belangrijk, en groote 
hoeveelheden kains werden uitgevoerd, vooral naar de Kleine 
Soenda-eilanden, in uniforme pakken van 20 stuks. Tegenwoordig 
is het zeer verminderd door den invoer van Europeesche kleedjes, 
maar toch heeft er nog wat uitvoer plaats, ook van broeken en 
hoofddoeken, doch men gebruikt nu in hoofdzaak Europeesche 
garens. Ook de scheepswerven (bantilang) zijn zeer in aantal 
verminderd, men heeft er nog een paar op de hoofdplaats; het 
hout wordt ingevoerd van Kalaoe en Tanah Djampea. Deze 
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nijverheid is verloopen door den verminderden handel en door 
verhuizing naar Tanah Djampea. 

Door de visscherij is Bonerate belangrijk, vooral voor de tripang-, 
karet- en schelpvisscherij. De prau wen worden 'Jitgerust door 
Chineezen op Bonerate naar de Kleine Soenda-eilanden. Als 
visschers worden in dienst genomen de Badjo's of Toridjene's 
«Water-menschen) van de Tijger-eilanden. Daar een tocht een drie 
maanden duurt zijn stevige, zeewaardige prau wen en vele kleine 
prauwen benoodigd, zoo ook vee1 werktuigen voor de vangst 
en dure kookpannen. De kleine visschers ze1f kunnen er dan 
ook niet aan denken voor eigen rekening te gaan visschen, doch 
verhuren zich aan Chineezen op Bonerate en Makassar. Er wordt 
een mondeling' contract opgemaakt waarbij de handelaars voor 
de geheeie uitrusting zorgen, voor kleeding en \'oeding waaronder 
niet te vergeten arak. De geheeie . vangst moet aan den handelaar 
worden afgeleverd, die de marktwaarde van het produkt uitbetaalt 
na aftrek van het voorschot dat genoten is voor kleeding , 
voeding en wat contant geld. Het resteerende wordt dan in 
aandeelen verdeeld: 1 aandeel voor· den handelaar , t aandeel 
aan den poenggawa van de prauw, d.i. de kapitein, en e1k der 
opvarenden 1 aandeel. Is de prauw het eigendom van een ander, 
zoo krijgt ook deze een aandee1, evenzoo indien de kookpannen 
aan een ander toebehooren. De handelaar behaalt zijn winst uit 
de uitrusting der visschers die hij duur laat betalen, uit de winst 
op den verkoop en uit het agio-verschil (zijnde 20 duiten per 
rijksdaalder, in koper uitbetaald). 

Het totaal der uitrusting bedraagt ongeveer f 50 per man, de 
bemanning is + 20 man per prauw, dus de onkosten per prauw 
bedragen + f 1000. Gemiddeld worden + 7 prauwen per jaar 
uitgerust die twee maal uitzeilen, dus de totaal onkosten zijn een 
f 14000. De prijs der tripang op Bonerate is gemidde\d f 30 
per pico I ; de opbrengst der visscherij is een kleine 1000 picol 
per jaar, zoodat de winst een 100 pCt. bedraagt. Het gemidde1de 
netto bedrag van wat een visscher verdient is ongeveer f 50. Onder
weg mag van de vangst niets verkocht worden tenzij in geval van 
nood. Tegenwoordig wordt gevischt op de banken ten Zuiden 
van Timor. In het begin der vorige eeuw ging men tot Australie, 
vee1 later ook naar de Tenimber-eilanden. In 1904 ontstond daar 
echter een soort zeeoorlogje met de bevolking aldaar, wegens 
schending van het strandrecht en in 1906 kwam er zelfs ten-
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gevolge dezer kwestie een oorlogschip naar Bonerate. De laatste 
jaren is de tripang-visscherij Op Bonerate zeer achteruitgegaan, 
omdat de booten van de Paketvaartmaatschappij alle Kleine 
Soenda-eilanden aandoen en de produkten dus beter ter plaatse 
verkocht kunnen worden en uitgevoerd. Eene oude Chinees op 
Bonerate handelde bijv. nog met een kapitaal van /100.000 in 
zijrt tijd, zijn zoon thans met niet meer dan ongeveer /20.000. 
De tripang wordt gevangen met de ladoeng, d.i. een lijn verbonden 
aan een stuk lood ter zwaarte van 15 a 20 pond, waaraan een 
ijzeren pu nt met weerhaak. Verder wordt een tweetand gebruikt 
en netten. In diep water als Noord-Australie waar het water 
bovendien troebel is, wordt wel naar tripang gedoken. Nadat 
de tripang gevangen is, wordt ze dadelijk gedurende een kwart 
uur half gaar gekookt, daarna afgekoeld en de. rug overlangs 
opengesneden, dan weer gedurende een kwartier gaar gekookt 
en gedurende 2 ä. 3 dagen in de zon gedroogd. Het koken 
gebeurt met zeewater. Om ze voor bederf te vrijwaren en de 
sterken smaak er af te nemen, wordt in het kookwater wat bako 2 

bast (een rhizophoor) gedaan, hetgeen een roodachtige kleur aan 
den visch geeft. 

De voornaamste afnemers van tripang zijn de Chineezen in 
Indie en China. Behalve naar tripang vischt men naar schild
padden, die gevangen worden met den ladoeng, de werpspies 
en met netten. De wijfjes worden op het strand gevangen als 
zij eieren komen leggen. Het vleesch wordt door de inlanders 
niet gegeten, alleen de schilden heb ben waarde. In den handel 
onderscheidt men een groot aantal soorten tripang en schildpad 
(= karet); de prijs is zeer uiteenloopend. De sorteering heeft 
eerst plaats bij uitvoer ui-t Makassar en daarna nog eens door 
den kleinhandelaar. 

Verder vischt men nog naar parelmoerschelpen waarvan de 
voornaamste soorten zijn de lola- en djaping-schelp. 

Behalve de gewone zeevisschen worden nog gevangen de 
zeekoe, de potvisch, de dolfijn, bruinvisch, zaagvisch en haai 
(haaienvinnen), sponsen en akar bahar, de laatste gebruikt voor 
de bekende inlandsehe zwarte armbanden. De zg. witte akar bahar 
is zeer duur; ik zag eens een tak van ± 1 M. lengte, met de 
zijtakjes 1 M. breed, verkoopen voor /30. Het is een universeel 
geneesmiddel tegen allerlei ziekten. 's Avonds zoekt men met 
lampjes en flambouwen langs de stranden naar schelpdiertjes, 
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minderwaardige tripang en kleine vischjes. Vischvijvers treft men 
niet aan; toch zou met weinig moeite bij Meantoe in de 
binnenkom, gevormd door het rif, een vischrijke vijver aangelegd 
kunnen worden. De bevolking heeft er echter geen verstand van 
en wil er niets van weten, niettegenstaande de vele moeite 
die de posthouder zieh gegeven heeft de menschen er toe te 
bewegen. 

Door zijn ligging midden in de Floreszee en het middenpunt 
van de eilandenbrug die Celebes met de Kleine Soenda-eilanden 
verbindt, was Bonerate in vroeger tijd, toen de stoomschepen 
nog niet de produkten haaklen en brachten, bij uitstek gunstig 
gelegen voor den handel. De inlandsehe prauwvaart van Celebes 
moest, om naar Java, Sumatra en Singapoer te gaan, deze brug 
langs, zoo ook naar de Kleine Soenda-eilanden, Nieuw-Guinea 
en Australie voor de tripangvangst. De vrachtschippers dezer 
zeeen en eilanden, nl. de Spermonde eilanders, gingen ook steeds 
langs deze route. Bovendien was Bonerate door zijn afgelegenheid, 
en met het rijke Saleier als stootkussen, voor de heb- en plunder
zucht der vroegere Ternataansche, Gowasche en Bonische 
overheerschers, gevrijwaard voor te groote belangstelling van die 
zijde. Zelf zeeroovers van beroep en heulend met hunne 
collega's uit andere streken, hadden de inlanders ook in dit 
opzicht niets te vreezen en kon de handel tot bloei kom~n. 

Het eerst werd Bonerate door een Gouvernementsstoomer 
aangedaan in 1857, door Bakkers met den «Samarang», en daarna 
in 1862. Het eiland had toen 57 handelsprauwen. Ingevoerd. 
werden toen kruit en geweren, katoentjes, gereedschappen, 
Chineesch aardewerk, koperdraad, koralen, opium, gambier, 
tabak en suiker, die geruild werden tegen slaven, visch, was, 
klappers, djagoeng, gierst, kapas, zout I en. ebbenhout, afkomstig 
van Kalaoetoewa en Madoe. Van de Kleine Soenda-eilanden 
werden vooral slaven en voedingsmiddelen ingevoerd. De hoeveel
heid kruit en geweren die ingevoerd werd was zeer groot, nl. 
200 geweren en 100 vaaljes buskruit per maand, vanuit Makassar 
en Singapoer. 

De Hollander vermeldt dat in 1881 aankwamen 2 zeilprauwen 
met 22 ton van buitenlandsche havens en 20 prauwen met 111 
ton van de kustvaart, terwijl 22 prauwen met 123 ton van 
Bonerate vertrokken. 

Engelhard deelt mede dat het in 1882 algemeen de gewoonte 
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was dat elke hande1aar die Bonerate bezocht, zieh daar een 
beschermer, een adjowarang koos met wiens hulp hij handel 
dreef en die zorgde voor de betaling der verkochte goederen. 
Zonder zoo'n beschermer was handel niet mogelijk. 

In 19 t 2 bedroeg de in- en uitvoer respec:tievelijk f 33.613.- en 
f 35.474.- De voornaamste invoerproducten waren: djagoeng en 
andere voedingsmiddelen, aardewerk, kramerijen, manufacturen, 
bOllwmaterialen en diverse huishoudelijke artikelen; de voor
naamste uitvoerartike1en: verschillende vischproducten als tripang, 
schildpad, sche1pen j verder hoofddoeken, broeken, wat kapas. 
hertehoorns en -huiden. 

De voortbrengselen uit het plantenrijk zijn gering. Voigens 
inlandsche berichten moet Bonerate vroeger zwaar beboscht zijn 
geweest, zeer waarschifnlijk lijkt mij dit niet, den zeer onvrucht
baren, kalkachtigen bodem in aanmerking genomen. Op het 
oogenblik zijn de heuvels voor zoover zij niet afgeladangd zijn, 
begroeid met een 4 cl 5 M. hoogen opslag, waartusschen enkele 
hoogere en oudere boomen. Siechts op de toppen, en daar. waar 
door de groote kalkbrokken niet kan worden geladangd, ziet 
men wat hooger bosch, met hier en daar een flinken boom. 
Bij Banking is wat djatihout, echter niet de moeite waard voor 
gebruik. Hier en daar vindt men aan den voet der heuvels een 
weinig bamboe. Op de vlakte is van eigenlijken boomgroei geen 
sprake. Geregeld wordt alles afgeladangd, zoodat het bosch geen 
tijd heeft om op te komen; het oudste is daar een 10 jaar oud 
en nog niet veel bijzonders. In hoofdzaak is het ook hier een 
eenige meters hoogen opslag, hier en daar afgewisseld door een 
enkelen boom en doorsneden door grootere en kleinere grasvlakten, 
Vooral op de noordelijke helft, in Iro Ikoe, treft men deze gras
vlakten in grootere u.itgestrektheden aan. Het aanwezige bosch 
levert alleen wat hout voor primitieve huisjes, al het andere, 
zoo ook bamboe, rottan, moet ingevoerd worden van Kalaoe 
en tegenwoordig meer en meer van Tanah Djampea. Genoemd 
moet nog worden de mingkoedoe (Makassaarsch = bingkoeroe) 
die vroeger gebruikt werd om de roode verfstof te verkrijgen 
voor het batikken. Toen werd het veel uitgevoerd naar 
Java. Ook nu gebeurt dit nog, doch weinig. De prijs is f 5 
per pico!. 

Het dierenrijk is zeer siecht vertegenwoordigd door wat herten 
die er volgens Engelhard in 1880 nog niet waren, dus wel in-
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gevoerd zijn en eekhoorns. Varkens, ratten, muizen komen er niet 
voor. Van de vogels moeten genoemd worden allerlei zeevogels, 
duiven en kakatoes. 

De transportmiddelen zijn gering; in het binnenland ziet men 
enkele rijpaarden en picolpaarden, in de strandkampongs onder
houdt men het verkeer met lepa 2 , kleine, uitgeholde boomstammen. 

Andere vaartuigen voor den handel zijn: 
de palari gemaakt op T. Djampea van 80-350 pico I inhoud, 

f 180 tot f 700. 
de lambo gemaakt op Bonerate van 70-300 picol inhoud, 

f 200 tot f 1300. 
de padewakang gemaakt op T. Djampea van + 250 picol inhoud, 

f 700. 
de padjalan gemaakt op N.-Flores van 20-70 pico I inhoud, 

f 45 tot f 100. 

Bij zijn bezoek aan Bonerate in 1862 trof Bakkers daar het 
volgend bestuur aan: een opperhoofd onder den titel va? Bonto, 
een rijksbestierder met den titel van Opoe Mantjoana, Baetta of 
Papitjara en een Pangalasang; zij werden gekozen door de Galarrangs 
of kamponghoofden, in overeenstemming met de mannelijke 
bevolking. De Bonto werd bevestigd door Boni, de Opoe Man
tjoana door den Bonto, de Pangalasang door den Opoe Mantjoana. 
De 6 Galarrangs of kamponghoofden werden gekozen door de 
bevolking en bevestigd eioor den Opoe Mantjoana, de onder
kamponghoofden of Panre werden aangesteld door den Galarrang. 
Verder was er nog een havenmeester, de Sjahbandhar, benoemd 
door Boni. De Bonto was belastmet het opperbestuur over het 
geheeie eiland, de Opoe Mantjoana was echter in alle zaken 
zijn plaatsvervanger, daar de Bonto zich niet rechtstreeks met 
het bestuur en personen bemoeide. Meer speciaal was hij belast 
met politie en justitie. Kleine zaken werden afgedaan door den 
Galarrang, grootere door de gezamenlijke Galarrangs onder voor
zitterschap van den Pangalasang. Wist men geen raad met een 
zaak, of betrof het zeer gewichtige aangelegenheden. dan bracht 
men de kwestie voor den Bonto. Ook het nabijgelegen eiland 
Kalaoe was verplicht in gewichtige zaken den Bonto te raad
plegen. De Bonto behield aan zieh het recht tot het afstempelen 
van passen of uitklaringsbiljetten, zoowel voor Bonerate als voor 
Kalaoe. De sjariat moest hem kennis geven van elke beslissing. 
De inkomsten der hoofden bestonden uit: 
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Een deel van de lading voor het verleenen van passen aan 
handelsprauwen ; 

een heffing op spelen en wel 5 pet. op hanengevechten, 
8 pCt. op Chineesche kaartspelen, 10 pCt. op het tongkospel 
en 50 pCt. op het omiespel; 

van de uitvarende tripangvisschers f 0.50, f 1.- of f 2 - , 
al naar gelang van de grootte der prau wen en een aandeel vän 
de vangst bij terugkeer; 

bij huwelijk f 2.-, f 4.-, 6.- of 8.-, waarvan de helft 
voor den betreffenden Galarrang; 

voor het afdoen van civiele zaken f 8.-; 
voor het kappen van hout op Kalaoe al naar gelang van de 

hoeveelheid f 1.-, f 1.50, f 2.-, f 3.- of 4.- en voor 5 of 
meer prau wen 2 romangs; voor 3 tot 5 prau wen 1 romang, 
voor minder f 1.- of f 2.- ; 

en als hommage jaarlijks een klein deel van de opbrengst 
der tuinen. 

De verplichtingen tegenover Boni waren: 
Indien daartoe opgeroepen, opwachting maken aan het hof; 

in het geheel was dit een 5 maal gebeurd, het laatst in 1854; 
voortbrengselen van het land moesten dan meegenomen worden; 
bij groote feesten in Boni moesten dansmeisjes van Kalaoe ge
zonden worden en op aanvraag moesten 1 of meer prauwen 
geleverd worden. Ook dit gebeurde weinig, de laatste 15 jaren 
waren er slechts 3 geleverd. 

De rechtspleging was als volgt: 
Moord werd gestraft, indien de moordenaar wist te ontkomen, 

met eene boete van f 176.- of f 88.- al naar gelang van den 
vermoorde; deze boete werde verdeeld tusschen de hoofden en 
de familie van den vermoorde. Werd de moordenaar gevat dan 
werd hij gedood. V oor een kleinen diefstal werden den dief 
armen en beenen gebonden en werd hij op den rug op het 
noordelijkste deel van het eiland in de zon gelegd tot hij stierf. 
Wie hem hielp werd op dezelfde wijze gestraft. 

Bij bloedschande werden beide overtreders in een bamboefuik 
in zee geworpen. 

Bij overspel werd de vrouw naakt op de markt tentoongesteld 
en als slavin verkocht. De opbrengst werd verdeeld tusschen 
hoofden en familie van den beleedigden echtgenoot. De over
spelige man werd beboet met f 8.- tot f 20.- al naar gelang 
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van den stand der vrouw. Alle andere overtredingen werden 
met boeten bestraft. 

Zooals reeds vermeld is er waren 6 glarrangschappen. Na 1910 
werden zij bij vacature van het hoofd samengetrokken, in 1914 
waren er nog slechts twee, n1. Erowali, het zuidelijk deel van 
het eiland bestaande uit Erowali, Lo Kio Kio en Oro Oro en 
het noordelijk deel Iro· Ikoe, bestaande uit Iro Ikoe, Iro Iro en 
Wai Komba. Sedert zijn ook deze twee samengetrokken en is 
nu een hoofd over het geheeie eiland. 

Na den oorlog met Boni kwamen Bonerate en Kalaoe, tevoreri 
aan Boni in leen bij het contract van 1860, weer terug aan het 
Gouvernement, omdat men den invloed van Boni buiten Celebes 
wilde tegengaan en om een eind te maken aan het zeeroovers
bedrijf. Staatsblad 1860 n° 44 zegt: edat bij de beeindiging der 
e geschillen met Bont' mede door het Nederlandsch Gouvernement 
ezijn teruggenomen de vroeger aan Bont' in leen afgestane eilanden 
«Bonerate en Kalaoe, welke eilanden zijn verklaard uit te maken 
eeen onderdeel van de afdeeling Saleijer, .... [zoo] wordt voor
eloopig van toepassing verklaard het reglement op de administratie 
«der politie en op de civiele en militaire regtsvordering in het 
eGouvernement Makassar .... (Staatsblad 1824 n° 31a) ... [en] 
«worden voorloopig, ten voordeele van het Nederlandsch Indische 
eGouvernement geen andere belastingen geind dan de opbrengsten 
«die vroeger ten behoeve van den· vorst of het rijk van Bont" 
"werden geheven». (Bakkers vermeldt dat in 1862 aan inkomende 
rechten werden geheven f 5 per baI opium en aan uitgaande 
rechten 50 pCt. van de tripang, karet en was). De eenige 
verandering was dus verwisseling van den directen opperheer. 

Bij Staatsblad 1861 n° 25 werden Bonerate en Kalaoe verdeeld 
in twee districten of regentschappen met aanstelling op Bonerate 
van een regent, met den titel van Pangalasang , op een salaris 
van f 50 's maands, en op Kalaoe een regent, met den titel van 
Baligaoe, op een salaris van f 25 's maands. Beiden werden bij
gestaan door een plaatsvervanger, den Sop.lewatang. De regenten 
zouden voorloopig het bestuur voeren zonder bemoeienis van 
het Europeesch gezag, echter onder toezicht van den gezag
voerenden ambtenaar te Saleier. Zij zouden worden aangesteld 
door het Gouvernement, de andere inlandsche hoofden zouden 
volgens landsgebruik verkozen worden en vooreerst gelaten in 
het genot van de door hen krachtens landsgebruik genoten 
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inkomsten. Bij Staatsblad 1862 n° 76 werd dit nog eens herhaald, 
doch in 1875 bij Staatsblad n° 325 werd het herzien. De regenten 
kregen geen salaris meer en de eilanden werden gebracht onder 
direct bestuur van een Posthouder tevens eollecteur, wiens gezag 
zieh ook uitbreidde over het eiland Tanah Djampea. Diens salaris 
werd gesteid op f 125 '5 maands, f 25 huishuur en f 3 '5 maands 
sehrijfbehoeften. Verder werden nog aangesteld een inlandseh 
schrijver op f 25 en vier politie-agenten op f 12 '5 maands. 
Bij Staatsblad 1877 n° 256 werd het ambt van hävenmeester 
opgedragen aan den Posthouder. Staatsblad 1909 n° 359 bepaalt 
het salaris van den Posthouder van Bonerate, Kalaoe en Tanah 
Djampea op f 125 met f 25 huishuur en f 1.50 sehrijfbehoeften. 
Bij Staatsblad 1911 n° 605 wordt hem die f 1.50 on tnomen , 
krijgt de inlandsche schrijver, nu tevens eipier, f 30 en wordt 
het aantal politie-oppassers ingekrompen tot twee, op f 12. Bij 
Staatsblad 1908 n° 275 wordt een hulpkantoor der in- en uit
voerreehten en aecijnzen gevestigd op Bonerate en de Posthouder 
daarmede belast. Tevens is hij nog eollecteur der belastingen, 
magistraat, seheepsmeter en ijker. Zoo zien wij dus dat de werk
zaamheden van den Posthouder steeds omvangrijker werden sedert 
1875, doch zijn salaris in 40 jaar in het geheel niet verbeterd 
werd. Dat delevensstandaard in die 40 jaar ook op Bonerate 
geweldig gestegen is, behoeft wel geen nader betoog. 

Niet officieel voert de Galarrang van Bonerate nog het gezag 
over de eilanden der Kalaoe Toewa groep ten Z.O. van Bonerate. 

Met de inlanders sprekende krijgt men den indruk dat Bonerate. 
vroeger een zeer belangrijk eiland was. dat het sterk bevolkt 
was en rijk aan eultures. doch sedert zeer achteruitgegaan iso 
De oorzaken daarvan zijn versehiHende. Bonerate was een mid
delpunt van den slavenhandel en zeeroof. ook van den wapen
handel; door het Gouvernement werd hieraan een eind gemaakt. 
De zeer belangrijke visehvangst verplaatste zieh door de uitbreiding 
die de Paketvaartmaatschappij aan hare lijnen gaf; dit was ook 
de oorzaak dat de kustvaart door inlanders zeer inkromp, waardoor 
Bonerate als verversehingsplaats, inkoop- en afzetgebied op den 
aehtergrond werd gedrongen. De industrie van kleedjes kreeg 
een knak door invoer van Europeesehe ga rens en doeken, die 
van verfstoffen eveneens, daar java goedkooper voorzien wordt 
uit Europa. 

Toekomst heeft Bonerate geene, integendeel: handel, visehvangst 
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worden steeds minder. de bevolking verloopt steeds meer naar 
het naburige eiland Tanah Djampea, dat op cukuurgebied zeer 
goede bestaansvoorwaarden aanbiedt. \Vanneer de zetel van den 
Posthouder naar dit laatste eiland overgeplaatst wordt, hetgeen 
hopelijk spoedig zal gebeuren , dan zal het afnemingsproces van 
Bonerate nog snelter gaan, doch daaraan is niets verloren. Wel 
zal het in dit ge val noodig zijn Bonerate en Kalaoe goed in 
het oog te houden, opdat deze eilanden niet meer een asyl 
voor sIecht volk worden. 
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