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INLEIDING.

Wijlen de heer P. H. van der Kemp lichtte over de zeer
weinig hekende geschiedenis van Bali na de Restauratie van
1816 een tip van den sluier op door zijn artikel «Het verblijf
van commissaris- Van den Broek op Bali van 18 December 1817
tot 24 Juni 1818» in deze Bijdragen, deel L, 1899, p. 331—390.
Van de na 1818 aangewende pogingen om vasten voet op Bali
te krijgen tot aan de Balische expeditie's van 1846, 1848 en 1849
is weinig aan het licht getreden, dank zij de geheimheid der
regeeringsbescheiden omtrent dit onderwerp, kenmerkend voor
genoemd tijdvak.

De Lombok-expedie van 1894 was de aanleiding, dat de ge-
schiedenis van het contract van 1843, door Huskus Koopman
met Lombok gesloten en door Dr. Jacobs in zijn «Eenigen tijd
onder de Baliërs» in 1883 voor het eerst gepubliceerd, aan het
stof der archieven werd onttrokken, en wel door Dr. W. G. C.
Bijvanck in zijn artikelen «Onze betrekkingen met Lombok»,
naar gegevens uit het Rijksarchief (De Gids 1894, IV en 1895,
II; in het laatste stuk p. 141 — 177).

Wat overigens omtrent de periode 1818—1846 van de ge-
schiedenis van Bali en Lombok bekend is geworden is heel
weinig en dat weinige is gedeeltelijk onjuist.

De wensch om deze leemte aan te vullen gaf mij aanleiding
tot het instellen van een onderzoek in de archieven van het
Departement van Koloniën en van de Nederlandsche Handel-
maatschappij over dat tijdvak.
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Een aantal van 161 «geheime» en »zeer geheime» documenten
uit eerstgenoemd archief en eenige Jaarverslagen en Rapporten
vari agenten van het toenmalige agentschap der N. H. M. op Bali
stelden mij in staat de gevonden feiten te rangschikken in drie
groepen, die als titel zouden kunnen dragen: 1. de vestiging van den
Civielen Gezaghebber Dubois op Bali; 2. de Nederlandsche Handel-
maatschappij op Bali; 3. de oorlogen op Lombok in 1838—1839
en de tot standkoming der Bali-contracten van 1842—1843.

Hier zij een woord van dank gebracht aan de heeren J. J. Meeter,
hoofd, en F. L. J. van der Mark, commies van het bureau Agenda
en Archief van het Ministerie van Koloniën en aan de directie
van de N. H. M. voor hunne zoo vriendelijk verleende hulp,
alsmede aan den jong gestorven heer P. de Haan, die mij met
juist oordeel veel tijdroovend werk uit de handen wist te nemen.

I. De vestiging van den Civielen Gezaghebber Dubois
te Koeta (Badoeng) 1827—1831.

a. H e t c o n t r a c t van 182 7.

De strijd tegen de Padri's, tegen Boni, tegen Palembang en
op Midden-Java deed de behoefte gevoelen aan een sterkere
krijgsmacht, dan waarover het pas herstelde Nederlandsche be-
stuur kon beschikken.

De herinnering aan de dappere Balische hulptroepen in den
Compagniestijd en aan Daendels' recruteering van Balische sol-
daten door Lisnet, Moser en Von de Wahl (1808—1809), de
traditie van Bali als een bijna onuitputtelijk reservoir van vrouwen
en militairen in de voorafgaande twee eeuwen deed weer het oog
vestigen op de Balische slaven om aan de zoo noodige soldaten
te komen. Van Engelsche zijde was slavernij en slavenhandel tegen-
gewerkt, zonder dat het gelukt was dit eeuwenoude maatschap-
pelijke instituut bij zoovele Indische volken «af te schaffen»,
zooals de een of andere administratieve maatregel word terzijde
gesteld. Van Nederlandsche zijde stond men anders tegenover
het vraagstuk der slavernij. Ook hier heerschte de overtuiging,
dat de slavernij geleidelijk diende te verdwijnen, zonder de be-
staande maatschappijen al te zeer te schokken, waar men de
middelen miste om in het tekort aan arbeidsprestatie en voedsel-
voorziening, door een plotseling verdwijnen van de slavernij ont-
staande, tegemoet te komen. Wat speciaal Bali betrof koesterde
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men de nuchtere overtuiging, dat de als soldaat te recruteeren
slaven het in Nederlandschen krijgsdienst altijd nog beter zouden
hebben dan als slaaf op Bali zelve. Het plotseling door Raffles
uitgevaardigde verbod van slavenuitvoer op Bali had veel ellende
en hongersnood veroorzaakt en was een der oorzaken geweest
van den vijandelijken inval van Boeleleng en Karangasem in
Banjoewangi in 1814: men zie o. a. Van der Kemp, 1. c. p. 331—333,
355 v.v.; Olivier's Land- en Zeetogten, 1827, Dl. I p. 451 en
beneden nog eenige passages uit rapporten van Uubois.
. Het is evenwel mogelijk, dat deze getuigenissen van Neder-
landsche zijde eenigszins onder den invloed staan van het toen
zoo levendige koloniale antagonisme tusschen Engelschen en
Nederlanders, dat van de zijde der eersten gaarne werd voor-
gesteld als een gevolg van den strijd pro of contra de slavernij.
Men mag tenminste wel als zeker aannemen, dat de voor een
eeuw op Bali heerschende voedselnood mede een gevolg was,
vooreerst van het ergerlijke wanbeheer der vorsten, en ten anderen
van de natuurrampen van 1815. Op 11 en 12 April van dat
jaar had de uitbarsting van de Tambora in hooge mate op
Lombok, maar ook op Bali, menschen gedood en sawahgronden
tijdelijk improductief gemaakt. Lombok, dat waarschijnlijk reeds
toen in een rijsttekort van sommige deelen van Bali voorzag,
was hiertoe jaren lang niet meer in staat.

De tweede ramp viel voor op 22 November 1815. Door een
geweldige aardbeving, begeleid van zware regens en waarschijnlijk
ook van vulkanische werking, scheurde de ringwal van de vul-
kanische kom van den Pengilingan; het water van het zich daarin
bevindende meer stortte zich als een verwoestende modderbandjir
door het ravijn van de Banjoemala in de sawahvlakte, vernielde
17 dorpen en kostte, als men een inlandsch rapport over de
ramp mag gelooven, aan 10253 menschen het leven. Geen
wonder alzoo, dat de radja van Boeleleng in 1816 aan het juist
herstelde Nederlandsche gezag om hulp smeekte tegen den
hongersnood. Die smeekbede had aanleiding gegeven tot de
zending-Van den Broeck. Dank heeft het Gouvernement aller-
minst geoogst voor de zending der rijstschepen!

Behalve de kwestie der recruteering voor het leger waren er
meer zaken, die de vestiging van een post op Bali eerst, van
onze souvereiniteit vervolgens wenschelijk maakten. Daar bleef
vooreerst de vrees, dat de Engelschen ons zouden vóór zijn en
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te midden van onze gebieden in West, Noord en Oost, aan de
deur van Java als het ware, zich zouden vestigen.

Er zijn verschillende bewijzen, dat Raffles de gedachte aan
eene bezetting van Bali niet had losgelaten en hij mocht nu
vanuit Bengkoelen eens op de gedachte komen om de zaak
dóór te zetten. En dan, de radja's bleven de Engelschen uitspelen
tegen de Nederlanders.

Verder werd de scheepvaart in de Balische wateren nog steeds
bedreigd door de onbeperkte toepassing van het kliprecht door
de Balische vorsten. Zij waren nimmer te bewegen geweest om
ook maar het geringste te laten vallen van hun recht op de
goede gaven, die Batara Baroena, de god van zee en duisternis,
goedgunstig op hun stranden wierp. Als dit «tawan karang»
vaartuigen van Inlanders betrof trok men er zich niet veel van
aan, maar met schepen van Nederlanders — en van Engelschen! —
was het wel wat gênant. Van den Broeck, de hooge Gouver-
nementscommissaris, met zijn gevolg hadden die gêne aan den
lijve ondervonden. In zijn rapport van 16 Februari 1818 klaagt
hij dat de rijst, door de Regeering voor hem en de zijnen naar
Boeleleng gezonden, voor hen onbereikbaar bleef omdat de
radja van Badoeng weigerde die te laten halen. En toen eindelijk
hun rijst rechtstreeks werd aangebracht te Badoeng strandde
de prauw en dus nam de vorst de gansche lading in beslag.
En de afgevaardigden der Nederlandsche Regeering leden honger.

Nog was de onbeperkte onafhankelijkheid van Bali hinderlijk
omdat dit eiland een centrum bleef voor opium-smokkelarij
naar Java en een schuilplaats voor zeeroovers. Vooral van de
laatste had men in de Balische wateren veel last.

Pangéran Said Hasan al Habeschi, dien wij straks nader zullen
ontmoeten, rapporteert op zijn reis van 1824, dat hem bericht
was, dat zich op Bali 90 prauwen bevonden van Ilanon'sche
zeeroovers, die hun arbeidsveld vonden onder den Oostelijken
wal van Java. Hij meent, dat het onafhankelijke Bali een schuil-
plaats voor zeeroovers zal blijven en dat de regeering dit eiland
van hen zou moeten zuiveren om de kusten van Java veilig te
houden. Het oorlogsfregat De Komeet werd op hen afgezonden,
maar het was zeer moeilijk hen te pakken: zij konden den
schijn van onschuld aannemen en Bali was zoo dichtbij! In
1827 werd de schoener Iris onder luitenant Brodie met hun
vervolging belast. In 1828 verlieten zij Bali tegen het eind van
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den Oostmoesson; een deel hunner roofde op Kangean nog
gauw 300 menschen en vestigde zich op Poelau Laoet*.

Het schijnt, dat de zeeroovers pas na den Java-oorlog van
Bali zijn verdwenen, toen het bedrijf in dien hoek niet lucratief
genoeg meer was. De wateren rondom het eiland bleven echter
nog lang onveilig door hen.

Alzoo, vijf redenen voor één om te trachten politieken in-
vloed te krijgen op Bali. Maar hoe te beginnen ? De herinnering
aan Van den Broeck en aan Von de Wahl was nog te versch;
het wantrouwen der vorsten jegens ons te diep. Geweld ge-
bruiken wilde men niet; dat zou toen vooral slecht te pas
komen, waar het eerste doel juist zou zijn het koloniale leger
door hulp van Baliërs te versterken. De waardigheid der Hooge
Regeering nogmaals te grabbel laten gooien door een plechtig
gezantschap naar die Balische hoven van Jan Vlegel te zenden
ging niet aan. Ook de houding der bevolking, tenminste in de
radius der vorstelijke verblijven, jegens onze gezanten was aller-
ellendigst geweest. Zij waren voor het poeri-plebs eene publieke
vermakelijkheid geworden. Hoe het Van den Broeck vergaan
was lezen wij bij Van der Kemp. Met Von de Wahl was het
acht jaar tevoren blijkbaar niet beter gegaan. Van den Broeck
schrijft 16 Feb. '18 (I.e.p. 371) dat Badoeng's radja op zijn klacht
over de onbeschofte behandeling had geantwoord «dat indertijd
een Engelsch afgevaardigde, de heer Van der Wahl, met veel
minder achting en eerbied was bejegend; men had dien zelfs
verplicht de laarzen op straat uit te trekken, om te laten zien,
hoe ze er van binnen uitzagen". *)

Men besloot vooraf het terrein te doen verkennen door den
bekenden Pangeran Said Hasan al Habeschi, een verdienstelijk
man van Arabische afkomst, die in het tijdvak 1820—'27 her-
haaldelijk in commissie was gezonden naar Siam, Bima enz. Hij
zou met eigen vaartuig als particulier handelaar reizen en kon
besprekingen over de werving voeren en moest uitdrukkelijk
vooropstellen, dat de aan te werven slaven onder het genot van
soldij voor den krijgsdienst zouden worden gebezigd en na af-
loop hunner verbintenis geheel vrij zouden zijn. Hij vertrok in

» Le Moniteur des Indes Or. et Occ. 1846—1847, p. 268—269.
') Hoe V. d. B. hier Von de Wahl een Engelach afgevaardigde kan noemen

is niet duidelijk. Hij was blijkbaar tijdens het Engelsche tusschenbestuur in
dienst gebleven. Was hij missohien in dien tijd nog eens naar Bali gezonden?
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1824, maar de vorsten van Bali wilden ook aan deze lokstem,
al scheen die enkel geldelijk voordeel te beloven, geen gehoor
geven. Alleen te Badoeng was men weer iets minder stug,
zoodat nieuwe onderhandelingen konden volgen. Aldus werd de
weg bereid voor eene nieuwe officieele zending, die van den
kapitein der artillerie J. S. Wetters in 1826.

Wetters vestigde zich tijdelijk te Koeta, de eenig mogelijke
handelsplaats destijds op Zuid-Bali. Het gelukte hem in begin
1827 het contract af te sluiten. Tengevolge daarvan werd eene
Commissie van recruteering ingesteld; deze commissie werd in
1828 weer ontbonden en sedert bleef de recruteering alleen aan
den straks te noemen civielen gezaghebber opgedragen.

Een zeer aanlokkelijke bezigheid was de recruteering niet.
Onder de aangekochte slaven, menschen die of wegens een
gerechtelijk vonnis óf wegens wanbetaling van schulden (wat
feitelijk op 't zelfde neer kwam, daar, als dit hun meesters
voordeelig leek, alle misdrijven door boeten werden gecompen-
seerd) hun vrijheid en die hunner afstammelingen hadden ver-
loren en die dikwijls eenvoudig slachtoffers van willekeur of
hebzucht waren, kwamen blijkbaar desperado's voor, die soms
overgingen tot het maken van amok. Dubois verhaalt in zijn
rapport van 27 Febr. 1831 N° 11 aan den Resident van Be-
zoekie en Banjoewangi: «De Ned. ambtenaar moet noodwendig
op Koeta wonen; op Badoeng woonende zoude hij niets kunnen
zien of doen en recruterende zoude de regeering nooit veroor-
loven dat er eene verzameling van recruten zoo nabij haar werd
gedaan. Verschrikkelijke voorbeelden van opstand onder ver-
zamelde slaven eischen deze voorzigtigheid. Want een Balinees
in toorn denkt aan zijn leven niet meer; hij moet bloed storten.
Men weet dat een recruut, omdat de kapitein Wetters zijn
vrouw niet mede wilde aannemen, zich van een kersblok [een
kaarsenstandaard ?] heeft gewapend en zich niet op vermelden
officier kunnende wreeken, den Doctor Visscher met 2 slagen
schier dood ter aarde heeft geworpen. Ik heb ook 2-maal amok
in mijne woning gehad; de eene keer heb ik den razende
moeten doen dooden; de andere keer ben ik geraakt tot de 2
dollen gebonden waren, die ik naar Java heb kunnen overzenden;
bij geluk hadden zij zich niet van wapens noch vuur kunnen
meester maken".

Wetters' contract luidt in de Nederlandsche lezing aldus:
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Overeenkomst tusschen den Grooten Heer Gouverneur-Generaal,
welke het bewind voert over geheel Java, en al deszelfs onder-
hoorigheden, en Zijne Hoogheid den koning Gedej Ngoera
Pamatjoetan, die het bewind voert over het rijk Balie Badong.

Art. l. Er zal tusschen het Nederlandsch Gouvernement en
den koning Gedej Ngoera Pamatjoetan eene eeuwig durende
vriendschap bestaan.

Art. 2. De bevolking van Balie Badong zal evenals de onder-
danen van het Nederlandsch Gouvernement op Java en andere
plaatsen, denzelfden opperheer erkennen en als broeders en
vriend behandelen.

Art. 3. De Gouverneur-Generaal belooft om indien er inge-
zetenen van het rijk Balie Badong zich op Java of op een der
andere onderhoorigheden van het Nederlandsch Gouvernement
mogten bevinden, alsdan al de betamelijke begeerten van die
onderdanen te zullen vervullen, en wanneer er zich onderdanen
van het Nederlandsch Gouvernement vestigen te Balie Badong
zal de koning Gedej Ngoera Pamatjoetan dezelve goed ontvangen
en voor hunne belangen doen waken, gelijk onder goede vrienden
plaats vindt.

Art. 4. De twee hooge partijen komen hier overeen de vrijheid
van den handel te zullen verzekeren, gelijk die thans reeds bestaat.

Art. 5. Zijne Hoogheid de koning Gedej Ngoera Pamatjoetan
geeft aan het Gouvernement een vriendschappelijk bewijs, be-
staande in het leveren van soldaten en verbindt zich daartoe;
met bepaling, dat zich geen ander daarmee bemoeije; maar dat
hij zelf naar zijn vermogen de wenschen van het Gouvernement
zal bevorderen; verzoekende tevens, dat de doorluchtige goeder-
tieren Heer de te leveren soldaten op de volgende voorwaarden
aanneme: a. Zij zullen niet langer dan 5 jaren soldaat moeten
zijn. b. Zoodra zij soldaat worden zal hun niet minder dan 5
spaansche matten handgeld gegeven worden, c. Het Gouverne-
ment zal dezelve op eigene kosten van Balie Badong laten
halen. d. Zij zullen ook hun kleeding, spijs en soldij ontvangen
en even zoo goed als de Javaansche soldaten behandeld worden.

Art. 6. Wanneer zij volgens de bepaalde belofte van art. 5
reeds 5 jaren zullen gediend hebben, zal het Gouvernement
dezelve vrijlaten, teneinde zij naar Balie kunnen terugkeeren.

Art. 7. Zijne Hoogheid Goesti Ngoera Pamatjoetan staat toe
dat er vanwege het Nederlandsch Gouvernement iemand naar
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Balie Badong gaat, of er blijft wonen, teneinde de vrijwilligers
over te nemen, doch op voorwaarde bij art. 5 bedongen.

Dit contract geeft op verschillende punten te denken, reeds
in den aanhef. Die Gouverneur-generaal was de Luitenant-Gouv.
Generaal Hendrik Merkus de Koek, later Baron de Koek, (1826—
1830), maar wie was de contractant ter andere zijde? Dat de
Anak Agoeng (wat eenvoudig «aanzienlijke» beteekent) Goesti
Gdé Ngoerah Pametjoetan hier als «koning» wordt betiteld laten
wij daar, maar dat hij het bewind voerde over het rijk Badoeng
en als zoodanig eene %'erbintenis namens dit geheele landschap
zou kunnen aangaan is niet juist. Wij vinden hier de gewone
misvatting, dat zulk een landschap een wèlbegrensd vorstendom
zou zijn geweest onder één heerscher met legale, welomschreven
machtsbevoegdheid. De waarheid is, dat er in zulk een land
meerdere machthebbers waren, soms in grooten getale, die ieder
een aantal huisgezinnen, dikwijls verspreid wonend, ter exploi-
tatie «bezaten». De Europeanen, die op Bali kwamen, begrepen
weinig van de verhoudingen; als in die oude geschriften van
Europeesche zijde van «den Coninck» wordt gesproken heeft
men te denken aan den groote, die in de betrokken haven het
recht had op de (gewoonlijk verpachte) in- en uitvoerrechten,
de «sjahbandarij», of aan dengene die door zijn meerdere geest-
kracht of heerscherstalenten als primus inter pares gold.

In Badoeng was destijds de toestand aldus: Tot + 1800 waren
de belangrijkste deelen van het latere Badoeng onderhoorig aan
Mengwi; de vorsten in Mengwi hadden stedehouders in Badoeng.
Onder deze was een krachtmensch, Goesti Ngoerah Made Pame-
tjoetan, die zich onafhankelijk maakte en zelfs Djembrana nog
veroverde. Hij kan dus gelden als stichter van het rijk van
Badoeng. De Balische lezing van het geval is: hij bezat een
machtige poesaka-kris, een fetis, die hem tot deze wonderen in
staat stelde. Hij is ook de man, die 500 vrouwen had (Friederich,
Voorloopig Verslag bl. 36) en van wien de 800 Goesti's Pame-
tjoetan uit Friederich's tijd (1846) zouden afstammen. Ook is
hij de man, die aan Lisnet 31 soldaten leverde en die het
grandioze contract met Von de Wahl sloot in 1808, waarvan de
tekst te vinden is bij Van Eek, Schetsen van Bali VII, Tijdschr.
v. N. I. 1880 bl. 205—207. Dit Napoleonnetje vond zijn Waterloo
in 1810, toen hij het bestuur moest overgeven aan een oudsten
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zoon; hij overleed in 1813. Bij testament verdeelde hij zijn
exploitatie-terrein onder drie zijner zonen uit aanzienlijke vrouwen
en dit is de oorzaak geweest, dat tot den val van de Badoengsche
rijken in 1906 toe min of meer duidelijk drie dynastieke lijnen
te herkennen blijven. De oudste der ervende zonen was Goesti
Gdé Pametjoetan (A), die zijn poeri had aan de «zijde van
de marktplaats», Dèn Pasar. Hij overleed in 1817 en werd op-
gevolgd door zijn zusterszoon Goesti Ngoerah Pametjoetan. Het
was met dezen, dat Van den Broeck zooveel te doen had gehad,
met dezen ook, dat Wetters het contract van 1827 sloot. Dat
was dus tot zoover in orde, want hij vertegenwoordigde de
oudere linie, al was hij toen reeds roi faineant, staande onder
de zedelijke meerderheid van den tweeden erfgenaam des rijks-
stichters, n.1. van zijn oom Goesti Made Pametjoetan (B). Deze
had zijn poeri te Kesiman, 5 K.M. ten O. van Dèn Pasar, en
werd daarom aangeduid als Ngoerah (eigenlijk ngroerah) Kesiman,
Heer tot Kesiman. De derde was Goesti Djambé, poeri te Pame-
tjoetan, een weinig ten Westen van poeri Dèn Pasar (C).

Onder dit drietal was B de krachtfiguur; hij had dus al gauw
de macht over het heele rijk. Met den tak C rekende hij spoedig
af. Het hoofd dezer dynastie kwam op een zeer gelegen tijdstip
te sterven; Kasiman huwde de weduwe, waarna nog een sterf-
geval zijn positie verstevigde. Met A ging het wat zachter in zijn
werk: trouwen van de aanzienlijkste vrouw, terwijl de oomzegger
naar het schijnt meer met opium werd bewerkt. Kesiman moest
hier wel wat geduldiger te werk gaan; A. was immers de meest
legitieme tak en het hoofd daarvan was door priesters tot vorst
gewijd (mabiséka). Deze overleed in 1829 en daardoor werd B,
onze Kesiman, nog meer onbestreden alleenheerscher. Hij eigende
zich eenige landschappen van dezen tak toe en maakte zich
meester van de «rijkssieraden», naar men weet in de oogen des
volks de fetisen, waaraan de rijksmacht was verbonden. Ook ver-
hinderde hij, dat een der zoons het «mabiséka» zou ondergaan.

Wij moeten hier, om verwarring te voorkomen, alvast op-
merken, dat Kesiman later zijn poeri naar Den Pasar verlegde en
dat men, in latere berichten lezende van «den vorst van Den
Pasar», dus met dezen Kesiman te doen heeft. Van 1829 af tot
zijn dood toe, in 1861, kan men dus met recht wèl van «den
radja van Badoeng» spreken; de beide andere takken telden
toen niet mee.
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Met dezen Kesiman had dus feitelijk onze gezaghebber Dubois
alleen te maken; met hem ook werden de latere onderhande-
lingen van onze zijde gevoerd; hij was de vriend en beschermer
der latere handelskolonie van Lange te Koeta, onze bondgenoot
in de 3de Bali-expeditie enz.

De onderlinge verhouding der «vorsten» van Badoeng uit
dien tijd kunnen we niet beter weergeven, dan door een citaat
uit een rapport van Dubois, meer een stukje volkenkunde dan
geschiedenis. <Vorst Kassiman, de opperpriesters ter zijde latende,
[taal en stijl van Dubois doen vermoeden, dat zijn vader een
Franschman of Waal moet zijn geweest] is de hoogste persoon
in den staat (de oude princes Poetoe Agoong doet niets meer);
deszelfs autoriteit is groot, vooral in de geregtigheid en het
houden der goede orde; maar in de huishoudelijke administratie
beperkt. Het volk wordt bij ongelijke porties onder een 15-tal
groote en mindere vorsten verdeeld; zulks is het resultaat van
nalatenschappelijke toevallen zedert eeuwen gebeurd; want alle
de edelen van Badong (elders ook) zijn van een enkelde Stam,
n.1. hier die van Pamatjoetan afkomstig; men maakt geen nieuwe
Edelen op Bali, de natuur alleen heeft dat regt. — Vorst
Kassiman bezit in 't bijzonder 6000 huisgezinnen, vorst Gedé
Pamatjoetan heeft er 10000 en de erven Made Pamatjoetan,
waarover vorst Kassiman voogd is, 9000; deze laatste portie
wordt zeer verflaauwd door 't deel dat een 12-tal oomen, broers
en neven van vorst Kassiman in hebben; de een heeft er 100,
de ander er 200, 300, zelfs 400 van, zoodat er aan de erven
welligt niet meer als 6000 overblijven. Ieder dezer particuliere
vorsten is er eigenaar van, volstrektelijk beheerscher van, met
alle koninglijke regten; geen ander dan hijzelve kan over zijn
portie volk disponeren en aan hetzelve commandeeren; in oor-
log of bij publieke werken ziet men altoos deze potentaatjes
aan het hoofd hunner manschap, anders zouden zij niet mar-
cheren ; de Groote vorst is aan het hoofd der massa.

Er bestaat een regeringsraad, dien vorst Kassiman presideert;
vorst Pamatjoetan is het 2e lid; 4 der oudste en naaste bloed-
verwanten der hooge vorsten zijn er ook leden van. Het doet
uitspraak over de hooge misdaden en de algemeene belangens.

Ieder potentaatje heeft zijn raadje voor het regelen der te
zijnent voorkomende staatszaken. Deze monarchjes zijn zelf-
zoekers, jaloersch, nijdig, gierig en weinig verstandig; zij hebben
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alle hunne troepen, wapenen, schatkist, etc. apart. Het is aan
een oppervorst zeer moeijelijk om een oppergezag over deze
bende gewapende groote vasallen te voeren.

Voor het uitoefenen van eene strenge justitie en het doen
heerschen van de goede orde ondervindt vorst Kassiman weinig
tegenstrijdigheden, omdat het geene fatigues van 't volk ver-
eischt. Maar aangaande eene administratieve maatregel is het
anders gelegen. Daar iedere vorst eigenaar van zijn volk is, kan
het niet anders zijn dan bij wijze van leening, dat deze hetzelve
tot dat van den grooten vorst voegt, hetzij om publieke werken
te verrigten, hetzij om oorlog te voeren.' Is een dispositie van
de regering voordeelig, dan willen zij er alle in deelen; zoo
dezelve onéreuse is, wil niemand contribueren. Alsdan worden
bedenkingen ingebragt; zoo men het volk vergramt, zal zij
verhuizen, de tijd gaat voort en het werk wordt vergeten.

De autoriteit en de belangens aldus verdeeld, kan het niet anders
dan met listige manoeuvres, listige streken dat zaken worden ge-
daan ; in menige gevallen moeten de goden door de mond van den
opperpriester beslissen. Men zal welligt vragen, hoe het nog mogelijk
is, dat kuituur en nijverheid zooveele vruchten opbrengen? omdat
maar \ der natie (edelen en z.g. burgers) ondeugend en lui zijn;
de landlieden en alle de vrouwen en meisjes zijn werkzaam".

In het opschrift van het contract valt nog iets op: de Gouver-
neur-Generaal wordt het eerst genoemd en daarna pas Ngoerah
Pametjoetan. Dat was al een aanmerkelijke vooruitgang. In het
vrijmoedige ontwerp-contract van 1818 van den vorst, waarin
Van den Broeck had berust (zie Van der Kemp, I.e. Bijl. 1 p.
386), noemt de Goesti zich het eerst en daarna Hunne Excel-
lentiën. Van den Broeck had hem van deze volgorde niet kunnen
doen afwijken. De beteekenis van deze étiquette-kwestie voor
eene Balische mentaliteit kende men ook in Batavia zeer goed.
De Goesti, die op Koeta met Chineesch rapaille dobbelde en
Van den Broeck behandelde als . . . . een Soedra, hem ontving
in onvoegzame kleeding, niet naar hem luisterend, spelend met
zijn vogeltjes, verlangde daardoor dat de Commissarissen-generaal
zouden erkennen lager te staan dan hij. De Zuid-Balische ge-
zanten kwamen met dit ontwerp in Batavia, maar C. C. G. G.
lieten het natuurlijk voor wat het was. Maar bedenkelijk blijft
het dat C. C. G. G. in hunne vergadering van 2 Juni 1818 een
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ander ontwerp-contract aanboden, waarin «op handige wijze de
kwestie van voorrang der namen op zijde was gesteld» (ib. Bijl.
3 p. 388).

Artikel 2 van het contract van 1827 bevat vermoedelijk ook
eene «handigheid». In het Nederlandsch kan men er uit lezen,
dat niet de radja, maar wel de bevolking onder Nederlandsche
suzereiniteit kwam en verder dat in het laatste zinsdeel nog
een paar woorden behooren, «zij zullen elkander» . . . . of zoo
iets. Het zou van belang zijn den Balischen tekst met het
Nederlandsche dictuur te kunnen vergelijken.

Wellicht zou over de interpretatie van dit artikel, als puntje
bij paaltje kwam, een soortgelijk geschil hebben kunnen rijzen
als later over de suzereiniteits-erkenning in het contract van
Huskus Koopman met Balische radja's, waarvan de laatsten be-
weerden, dat zij daarin die erkenning in den Balischen tekst
nooit hadden gelezen. Maar ten opzichte van Wetters' contract
is puntje niet bij paaltje gekomen: in de latere stukken met
betrekking tot Badoeng blijkt van erkenning inderdaad of in theorie
van de Nederlandsche souvereiniteit over dat landschap niets.

Het is ook opvallend, dat in Wetters' contract niet de be-
paling voorkomt, dat Badoeng geen betrekkingen zal aanknoopen
met andere Europeesche natiën, eene bepaling die in de weder-
zijdsche ontwerpen van 1818 wèl voorkwam. Gaat 1827 mis-
schien van de gedachte uit, dat die bepaling overbodig is als
de Nederlandsche suzereiniteit wordt erkend?

Artikel 3 en 4 van het contract van 1827 onderscheiden zich
in wezen niet van de Badoengsche en de Bataviasche ontwerpen
van 1818; artikel 5 en 6 geven als nieuws de bepalingen om-
trent de recruteering.

Artikel 7 doet ook eenige winst zien voor het Gouvernement:
er mag iemand in Badoeng «wonen» voor de werving. In het
Badoengsche ontwerp van 1818 niets daarvan. Dit behelsde,
behalve de betuiging van vriendschap," «zoolang als de zon en
de maan aan den hemel zullen staan» en de belofte, dat de
radja zich niet met andere Europeesche natiën zou inlaten,
alleen de belofte van wederzijdsche hulp in den oorlog, lees:
dat het Gouvernement ten pleiziere van Badoeng tegen Lombok
van leer zou trekken. Het ontwerp van C. C. G. G., door de
Badoengsche gezanten afgezwaaid, hield in dat het Gouvernement
vriendelijk aan rijst en zout zou helpen, maar «daarentegen

Dl. 79. 14
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[zou] Zijne Hoogheid, ten einde deze verstrekkingen geregeld
[zouden] voortgang hebben, toestaan dat tot het opslaan en
bergen van deze en andere goederen pakhuizen [zouden] worden
opgericht, waarvan het opzicht en de bewaring aan een Neder-
landsch ambtenaar en eenige gewapende manschappen [zou]
worden opgedragen, onder zoodanige bepalingen, als nader zullen
worden overeengekomen, waardoor het gezag van den Vorst
van Bali Badong niet wordt benadeeld en de Nederlandsche
Regeering daarentegen weder wordt schadeloos gesteld voor de
te maken onkosten». Och ja, men moet wat over hebben voor
zijn vrienden.

Op de uitnoodiging om voor Badoeng te gaan vechten op
Lombok bevatte het ontwerp de toezegging, dat de Nederlandsche
Regeering gaarne b e m i d d e l i n g zou verleenen tot verevening
van geschillen met andere Balische vorsten en Badoeng dan in
zijn rechtvaardige aanspraken zou steunen (spatieering van ons).

De Regeering kreeg dus in 1818 haar ambtenaar op Bali niet,
ondanks de geschenken aan de gezanten en de geleverde «be-
stelling» van gamelan's, die Badoeng vergat te betalen.

Artikel 7 geeft nog eene opmerking in de pen. Er mocht
iemand naar Badoeng gaan voor de werving — dat was i.e.
Wetters — of er blijven wonen; daarmee was de vestiging van
Dubois toegestaan. Over den duur dezer vestiging wordt niets
bepaald, maar er moet eene mondelinge afspraak hebben be-
staan, dat die duur niet langer zou zijn dan 3 a 4 maanden.
Uit alles blijkt dat radja Pametjoetan uitsluitend aan een tijdelijk
werfkantoor heeft gedacht, maar de bedoelingen van den
Gouverneur-generaal gingen verder. Dubois schrijft: 'Over het
mistrouwen der Balische grooten, of beter der Balische natie en
deszelfs vrees voor eene Europeesche invasie moet men voor-
eerst den heer Van den Broeck hooren: «De Balische vorsten
zullen nimmer vrijwillig over te halen zijn om Europeesche
factorijen of etablissementen bij hun te admitteeren, eensdeels
wijl zij duchten daardoor een gedeelte van hun willekeurig gezag
te verliezen, en ten andere wijl dit mogelijk eenige Chinezen
en andere smokkelaars geheel zoude afschrikken om slaven te
komen halen zooals nu nog enkeld plaats vindt". Het Ned.
Gouvernement heeft nogtans gepoogd een etablissement van
recrutering te vestigen; het was om 600 man te ligten volgens
het Tractaat en zou 3 a 4 maanden vereischen. Het etablisse-
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ment is evenwel over 4 jaren in stand gebleven, waarschijnlijk
om geen argwaan in te boezemen [vermoedelijk zou hier moeten
staan: doordat het geen argwaan inboezemde; de steller had
misschien in het hoofd: pour ne pas avoir inspire méfiance],
hetzij aan den Balinees voor zijne onafhankelijkheid of aan de
Boegineesche en Chineesche handelaars voor het behouden
hunner voordeden. Ik ben verzekerd dat ons etablissement steeds
met voorzigtigheid te werk gaande, de bewuste vrees niet zal
aanwakkeren, maar het moet een schijnbare occupatie hebben.
Totnutoe heb ik goede reden gehad, zijnde het afwachten van
houtwerken voor het voltooijen van de Dalem Din Passar waar
vorst Kassiman staat te komen woonen en van comperitie tot
gamelangs enz. Nogtans zijn er, die mijn vertoeven alhier vreemd
vinden; mijn sergeant n.1. werd door den reeds ondereen slegt
dagligt gemelde Gusti Ngoerah Ketoet bij eene toevallige ont-
moeting ondervraagd: waarom ik niet wegging? wat ik hier
deed ? enz. Deze onaangename vragen zijn aan andere mijner
ondergeschikten herhaald".

b . D u b o i s te Koe ta .

Maar wij loopen vooruit op het verhaal van de eerste Gou-
vernementsvestiging op Bali. Toen Wetters zijn contract had
gesloten, werd Dubois te Koeta geplaatst met den titel van
Civiel Gezaghebber en met een groep militairen onder een
sergeant bij zich. In de Bataviasche Courant van 21 April 1827
No. 22 werd tegelijkertijd een officieel bericht opgenomen, dat
aan alle ingezetenen van Ned. Indië vergunning wordt verleend
tot vestiging ten behoeve van den handel in Bali-Badoeng onder
de schuts van den Nederlandschen Gezaghebber.

Pierre Dubois was waarschijnlijk een zoon van J. A. Du Bois,
assistent-resident in de Lampongs, toen nog tot Bantam be-
hoorend. In 1821 vinden wij Pierre als 3de commies der 2de
klasse op het residentiekantoor te Krawang, waar onze Bali-
gezant van 1817—'18 Van den Broeck resident was. Het'is dus
waarschijnlijk dat Van den Broeck zijn commies voor de Balische
post had voorgesteld. Van 1824 tot zijn vertrek naar Bali was
Dubois 2de commies der 2de klasse in de Preanger.

Dat onze gezaghebber in de handelsplaats mocht wonen kon
ook als eene concessie van Badoeng gelden. Toen Van den
Broeck negen jaar tevoren van denzelfden vorst de waardelooze
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toestemming tot vestiging loskreeg, zou dit zijn niet bij het
strand, maar in het binnenland, en niet met 100, maar met 20
soldaten en tegen het sluiten van een contract, dat alleen voor
den vorst voordeelig was.

Koeta was voor dien tijd de eenige geschikte vestigingsplaats.
De handelskampoeng ligt aan het begin der smalle landengte,
die de zwaar bevolkte vlakte van Zuid-Bali met het dorre
schiereiland Tafelhoek verbindt. Aan beide zijden van de land-
engte is een baai, zoodat de schepen zoowel in den West- als
in den Oostmoesson een beschutte ligplaats achter de landengte
konden vinden. De Oostbaai is met koraal-wadden opgevuld,
maar tusschen kaap Benoea en het eiland Serangan door loopt
een diepere slenk, het verlengde van het riviertje, waaraan
Koeta ligt. Het dorp was toen reeds voor ons eene historische
plaats; Houtman's schepelingen hadden reeds op de beide
reeden van «Coutaen» vertoefd. Later was hier ook de Ned.
Handelmaatschappij gevestigd en de belangrijke handelskolonie
van den Deen Lange; hier had ook op 15 Juli 1849 in Lange's
woning de gedenkwaardige samenkomst plaats van Van Swieten
met de BaliSche radja's, slotscène van de derde Bali-expeditie.
Na 1849 is Koeta's handel gaan kwijnen ; Mads Lange overleed
in Mei 1856, radja Kesiman, oud en kindsch geworden, in 1861,
en daarmee nam de anarchie in Badoeng's bestuur weer toe,
maar bovenal: de handel verplaatste zich naar Boeleleng toen
daar door onzen invloed rust, orde en welvaart begonnen te
heerschen; een merkwaardig voorbeeld hoe politieke boven
geografische voordeelen bloei en richting van* den handel kunnen
beheerschen, want ten Zuiden van het hooggebergte woont ^
der bevolking en het Zuidelijke hellingland is Bali's krachtbron.

Hooren we over het Koeta van 1830 weer Dubois in zijn
rapporten: «Koeta is de negorij, alwaar meest alle de affaires
van handel der Z. balische provinciën worden gedreven. . . .
De populatie bestaat uit een 30-tal Chineezen, meest alle vlug-
telingeh van onze bezittingen en zich met den handel ernerende;
+ 30 Balische moslemen, niet van den besten stempel en ook
uit geringe speculatien levende, en nagenoeg 400 Balische huis-
gezinnen, waaronder een 100-tal visschers. De andere 300 familien
zijn voor het grootste gedeelte vlugtelingen van de naburige
vorstendommen, welke na een misdaad te hebben begaan, een
schuilplaats aan de Badongsche regeering zijn komen verzoeken;
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zij hebben die erlangd, maar ver van de residentie der vorsten,
teneinde niet aan hunne niet te vertrouwen gedragingen te
worden blootgesteld en tevens op eene commercieële plaats
woonende, de gelegenheid te hebben zich hun levensonderhoud
door het uitoefenen van hunne industrie te verschaffen. Geen
wijze regering had ooit een zoo equivoque zwere in het midden
van handeldrijvende lieden geplaatst; doch alles welbeschouwd
is er geen geschikter plaats in dat vorstendom voor het depot
op handen, want het zoude allerverderfelijkst zijn hun onder de
landlieden in de inwendige kampongs te zetten. Het zoude
evenwel met hen nog tamelijk gaan, want zij zijn nog onder-
worpen, ware het niet dat zich onder hen een 40-tal arme,
luie, ondeugende en behoeftige Gustis bevinden, welke een soort
autoriteit oefenen; vooral een neef van vorst Kassiman, genaamd
Gusti Ngoerah Ketoet, welke na 3- of 4-maal wegens moord
en plundering verbannen te zijn geweest (want de wet ver-
oordeelt een edelman niet ter dood) door gracie terug en op
Koeta is gereguleerd geworden. — Op iedere andere negorij is een
Gusti geplaatst, die het gezag namens de regering voert; maar
op Koeta, om dezelfde reden dat de Badongsche vorsten dat
volk niet naast zich willen hebben, wil ook geen Badongsch
vorst bij hun wonen, zoodat de autoriteit noodwendig moet in
handen worden gesteld van G. Ng. Ketoet. Buitendien is de
negorij Koeta niet salubre; zij ligt op eene landengte, 1 mijl
breed, en langs den oord loopt een rivier, in welke de zee
water doet opklimmen, zoodat het drinkwater en de lucht er
zeer ongezond zijn. Men moet verstaan, dat de Boeginezen voor
het bewaren van hun opiumhandel, de Chinezen voor het be-
houden van hunne plaatselijke speculatien en het Balische volk
voor het drijven van allerhande schelmerijen, niet het vestigen
onder hen van Europesche etablissementen, noch het aanlokken
van Eur. handelaren wenschen, maar wel slavenhaalders. . . .
Eens kwam een Engelschman alhier met een brik negocieren;
op een vroegen morgen ging hij in de omstreken wandelen en
zijne nieuwsgierigheid deed hem in een tempel treden. Het volk,
welligt door een slegten Koetasche Gusti aangespoord vatte
hem; hij werd naar het dessahoofd geleid en daarna naar den
toenmaligen Sebandar; men vroeg niets minder dan zijn bloed
om de gramschap der goden te bevredigen. De waarschijnlijke
oorzaak van den toorn der goden was, dat hij f 5000 aan wal
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had, die men hoopte te kunnen plunderen. Bij geluk was ter
plaatse een broeder van den Grooten vorst, die de zaak tot
zich trok. Hij bewerkte, den avond in order van de regering,
om stil te blijven en den Engelsman niet te storen, anders
zoude de Groote vorst de geheele negorij doen ombrengen.
Was die broeder niet hier geweest, dan is het te geloven dat
de Engelsman zoude zijn vermoord geworden. — Nog al dik-
wijls hoor ik dag of nacht het alarmtuig slaan; het is een
moord, een diefstal, een twist of eene schaking die wordt uit-
gevoerd. Dadelijk verschijnt de mannelijke populatie gewapend
in de straten; zij komt niet in huis terug voor de misdadiger
dood, gebonden of in een ander vorstendom is gevlugt. In zulke
gevallen zoo het in den dag gebeurt, vliegen de vrouwen en
meisjes die de passar en warongs vullen, naar huis en dan
wordt op de goederen die zij hebben verlaten een plunderings-
partij gehouden. Alsdan heb ik alleen mijn straatdeur te sluiten;
onder de bijzondere bescherming van den grooten vorst zijnde
zal niemand tijdens het oproer bij mij durven treden; maar als
ik mij 'onder het bereik van den razende bevind, moet ik voor
mijn leven vrezen. De meeste voorzigtigheid moet ik overigens
steeds in acht nemen, want een beleediging is genoeg om een
poging op mijn leven te veroorzaken. Deze stellingen zijn op
vele voorbeelden gegrond". En elders: «Men oordele slechts
over den aard van het Koetasche volk, van de politie, van de
wijze van onderzoek enz: In September j.1. [1830] ontstond
brand in de Chin, kampong alhier; honderden Balinezen schoten
dadelijk toe, niet om te helpen, maar om weg te nemen; niet
alleen de in brand zijnde huizen werden geplunderd, maar ook
de bewaarde, inzonderheid van den Sabandar, alwaar 2 Chinezen
van Makassar, wier praauwen in lading waren, logeerden, welke
mede groote schade leden. De groote vorst werd woedend. Hij
kwam ter plaatse, liet alle de inwoners voor zich komen, met
last om het ontvreemde terug te geven, zonder vrucht. Nog
meer vertoornd liet hij aan de geheele populatie van het man-
nelijk geslacht boven 10 jaren tjor toedienen, een drank door
de priesters geprepareerd en de kracht hebbende om een mis-
dadiger ellendiglijk te doen sterven; geen geld noch goed kwam
terug. De opperpriester geconsulteerd verklaarde, dat de negorij
vuil was, dat de goden vergramd zich ervan hadden verwijderd
en dat de duivels er in heerschen. Eene zuivering werd bevolen.
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Er kwamen een 12-tal priesters van Badong; zij lieten de Bale
agong (paviljoen ten dienste der goden) met gefestoneerde
bloemen decoreren en de daarin zijnde bedden met lekkere
spijzen, vruchten en dranken bedekken; door de gamelan, ge-
weersalven en zangen werden de goden in den hemel wakker
gemaakt; door gebeden werden zij verzocht om de geprepareerde
spijzen te komen ruiken. Volgens het zeggen der priesters kwamen
zij; het was middag; na maaltijd liet men ze in rust. Tegen 4
uur werd hun een hanenvechtpartij gegeven met zware wedding-
schappen ; des avonds liet men de Rongings in hunne tegen-
woordigheid dansen ; daarna gingen zij zeer voldaan, zoo zegden
het de priesters, naar hunne tempels weder en de duivels waren
op de vlugt. Ue vorst, daar tegenwoordig, feliciteerde zich met
mij, van het geluk te hebben de negorij in goede orde te hebben
hersteld, zullende tans geene ongeregeldheden meer op Koeta
plaats hebben. Niettemin hebben zedert menige diefstallen en
zelfs eenige moorden plaats gehad".

Strandroof bleef schering en inslag in de Balische rijkjes;
enkele malen vinden wij ook roofmoorden op Europeanen ver-
meld. Toch leefde Dubois op Koeta nog betrekkelijk veilig omdat
vorst Kesiman hem de hand boven het hoofd hield. Deze vorst
werd door den omgang met Europeanen, vooral na 1839, eenigs-
zins geciviliseerd. Hij was ook, als men wil afzien van de duistere
practijken, waardoor hij de oppermacht in Badoeng had ver-
worven, in zijn soort een goed vorst te noemen. Ja, hij had
zelfs bevliegingen om in rijn rijk werken van openbaar nut te
stichten, doch zoover reikte zijn macht niet, dat hij daarvoor de
inertie der anarchie zou kunnen breken. Hooren wij weer Dubois
in zijn rapport van 27 Februari 1831 n° 1 1 . . . . «Doch daarna... .
beter met den aard der regering en het karakter van het volk
bekend en alle de ontwerpen van den grooten vorst Kassiman
tot dat doel gerigt, ziende mislukken, hoop ik het thans niet
meer. Hij had bijv. onder andere goede inzichten het plan
ontworpen, om de wegen tusschen Mangowie, Tabanan en
Gianjar en de haven van Badong, welke in den slegtsten staat
zijn, bruikbaar te maken voor pedatties en wel te onderhouden.
Het besluit hiertoe genomen werd op de plegtigste wijze aan
het volk aangekondigd; ik werd zelfs bij deze plegtigheid ge-
roepen en belast de zaak aan mijn Gouvernement te rapporteren.
Deze maatregel, volbragt zijnde, had veele voordeden aan de
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Z. provincies, de Badongsche regering en den buitenhandel
verschaft; doch zedert bijna 2 jaren dat gedacht werk is ont-
worpen en zelfs bevolen, zie ik geen enkeld executoire stap
hier aan gedaan; integendeel zijn de communicatien nog slegter
geworden, omdat alle de publieke werken bij wijze van corvée
moeten worden verrigt, dat slechts een gedeelte van adel en volk
belang hebben, dat een Balinees lui is en niet werkt als zijn
buurman niet bijwerkt en dat het bestuur niet absolu genoeg is.>

Toen Dr. Van Hoëvell in 1847 in Badoeng vertoefde was er
nog geen enkele eigenlijke weg behalve het stukje, dat Lange
had aangelegd van zijn etablissement naar de landingsplaatsen
in de Oost- en de Westbaai van Koeta.

Terwijl Dubois nog te Koeta woonde deed de bekende zen-
deling-Sinoloog Dr. W. H. Methurst, vergezeld door Tomlin, in
1829 zijn reis over Noord-Bali, waar hij ook al alles behalve
beleefd werd ontvangen door de bevolking. Zijn «Short account
of the Island of Balv» is herhaaldelijk gepubliceerd, in het Neder-
landsch het eerst in de Vaderl. Letteroefeningen 1832 en 1833.
Deze reis heeft vermoedelijk geen ander gevolg gehad dan het
verblijf van den Engelschen zendeling Ennis in Boeleleng, in
1838, die echter na korten tijd weer verdween zonder een spoor
na te laten.

Methurst zou geen land- en tijdgenoot zijn geweest van Raffles
als hij niet hevig had uitgevaren tegen den slavenhandel op
Bali, gedreven door Europeanen en zelfs door het Nederlandsche
Gouvernement. Want de recruteering in Badoeng noemde hij
eenvoudig slavenhandel. Nu is het zaak om de beweringen van
Engelsche en Nederlandsche publicisten uit dien tijd over de
slavernij in Ned. Indië met koel en kritisch oog te beschouwen
en aan te vullen met wat men later over de betrokken volken
is te weten gekomen. Dubois' rapporten geven ter zake feiten,
op kennis gegrond, en geen lyriek.

In een rapport van 28 Juli 1830 n°. 88 leest men: «deze
lieden [Chineezen] drijven nog eenigen sluikhandel in slaven,
meestal tot eigen gebruik als huisvrouwen en zijn niet begeerig
dat hunne handelingen door een Europeesch en publiek oog
worden gadegeslagen, vooral sedert 1829, wanneer een hunner
4 slaven op Sumanap [Madoera] willende invoeren, door de be-
ambten der douane werd betrapt. Niemand is in staat het idee
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te doen verdwijnen, dat deze betrapping op een advies van mij
is geschied, hoewel ik daaraan onschuldig ben. Weinigen be-
grijpen dat het etablissement ten hunne gunst werkt>. Toen
Dubois voorstelde de vestiging te Koeta, althans voorloopig, op
te geven kwam daartegen van verschillende kanten oppositie,
o. a. omdat daardoor de slavenhandel niet zou kunnen worden
gefnuikt. Dubois betoogt daartegen, dat de vermindering van
den slavenhandel op den duur gunstig werkte, doch dat deze
handel zonder krachtig optreden niet zou kunnen verdwijnen
en dat in de toenmalige Balische maatschappij de slavernij niet
valt weg te denken. In zijn rapport van 27 Februari 1831 n°. 11
heet het: «De heer Van den Broeck zegt ««op alle de punten
van Balie ellende te hebben gezien; [langs den weg naar Gianjar
had hij 34 lijken geteld van personen, die van honger waren
omgekomen, zie Van der Kemp, I.e. p. 364; andere berichten
stemmen daarmee overeen] moetende men overal rijst van buiten
koopen»». Het was het tijdstip van de afschaffing van den slaven-
handel. Toen men zich tegen geld slaven kon verschaffen nam
men de moeite niet om de velden te cultiveren en buitendien
viel meestal de uitvoer van slaven op de landlieden, welke steeds
geweld onder de oogen hebbende, zich niet aan den arbeid
gaven. De afschaffing van den slavenhandel is de eenige oorzaak,
dat de grond beter wordt geploegd, dat veel kapas wordt ge-
teeld, kleedjes vervaardigd, klappas tot olie geplant, hoornvee
onderhouden. De cultuur, fabricatie van kleedjes en andere takken
van nijverheid in andere handen [bedoeld is: onder een goed
bestuur] zoude voor oneindige vermeerderingen vatbaar wezen.
Ik geloof zelfs, dat de haven voor grootere vaartuigen geschikt
zou kunnen gemaakt worden; maar hoe meer ik den onwetenden,
zorgeloos geestdrijvenden Balinees bestudeer, hoe meer ook ver-
sterk ik mij in het denkbeeld dat hij niet voor civilisatie vatbaar
is, ten minste nog op Bali zijnde.» Op de tegenwerping dat het
etablissement uit menschlievendheid moet worden aangehouden,
met het oog op de wreede rechtspleging op Bali, opponeert
Dubois: «Zich van een misdadiger te ontdoen is op Bali eene
door de ondervinding van verscheidene eeuwen geleerde nood-
zakelijkheid, men heeft zoo veele voorbeelden van gestrafte
ligte misdadigers, welke in vrijheid zijnde hun wraakzucht nader-
hand bij een geschikte gelegenheid verschrikkelijk hebben ge-
wroken. Een Balinees in woede, en een wapen in de hand
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hebbende, vergenoegt zich niet met zijn vijand te hebben
gedood; maar wetende dat een gruvveldood hem wacht, zoo
vervolgt hij wie het ook zij om te dooden totdat hij op zijn
beurt nedervalt. Ik geloof deze schielijkheid om razend te worden
te kunnen toeschrijven aan de gewoonte van den Balinees om
blootshoofds onder de zon te gaan; men vindt hier vele gekken,
alle uit de adelijke en burgerlijke classen, welke zich nooit het
hoofd dekken, terwijl de landlieden een comique bamboese
hoedje dragen zooals de Javanen, wanneer zij in 't veld werken.

Het ontwerp «om Balinezen als werklieden op Java aan te
nemen» [voorgesteld door den Inspecteur van financiën] zoude
ik toejuichen, vooral als men vrouwen en kinderen medenam,
omdat er altijd sterke genegenheid tusschen vader en huisgezin
heerscht; maar ik weet niet of zulks na de absolutie van den
slavenhandel bestaanbaar is. Ondertusschen zal ik mijne meening
aangaande het karakter van den Balinees, buiten Bali gebragt,
uiten. De ondeugden, die hij op Balie oefent zijn eerder om
zich aan de zeden, gewoonten en mode te conformeren dan
uit natuurlijke zucht; hij zal zich op Java naar de andere
manieren gedragen; wel behandeld zijnde verliest hij zijn wreed-
heid; overigens valt het lot van den slaaf meest altijd aan de
landlieden, welke niet zoo lui en ondeugend zijn.

In de missive van den Directeur van 's Lands middelen en
domeinen aan de Generale Directie van financiën d.d. 15 Januari
j.1. [1831] no. 87 wordt gezegd: ««de slavenhandel op Balie
Badong tegen te gaan moet ook als zeer wenschelijk beschouwd
worden»». Deze slavenhandel schijnt door de slavenhaalders van
het eiland Bourbon niet meer alhier te zullen worden gedreven,
volgens het zeggen en het doen van een gewezen slavenhande-
laar. Hij was in November te Sassak [Lombok] met een schip,
om geweren en kruid tegen rijst en andere locale voortbrenselen
in te ruilen. Het schip was aan het laden, toen hij op een
Chineesch vaartuig overging met 30 tonnen kruid, die hij over
had om die te Padang [aan de Z.O. kust van Bali, in Karangasem]
te verruilen; maar tegenwinden hadden hem naar de O. haven
van Badong gedreven. Hij zegde mij vertrouwelijk, dat het thans
aan de 40 slavenhandelaars van Bourbon, die totnutoe dezen
handel hadden gedreven, onmogelijk was denzelven te vervolgen
uithoofde van de nieuwe strenge en volstrekt belemmerende
wetten en maatregelen door het fransch Gouvernement tegen
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dat bedrijf genomen; en inderdaad heeft hij hier en te Padang,
alwaar men hem honderden slaven aanbood, geen een daarvan
gekocht. Dat Trafic wordt hier en dan nog flaauwelijk door de
Boeginezen en Chinezen gedreven; ieder Boeginees naar de
Engelsche bezittingen gaande, brengt mede een paar vrouwelijke
en een paar mannelijke slaven, die zij hier of daar op reize,
maar moeijelijk op Sinkapoer, verkoopen; het is een bijver-
dienste van eenige piasters. VVelligt zal deze uitvoer, zoo de
recrutering van soldaten en inhuring van volk worden verlaten
en de Bourbonners niet meer komen, aanzienlijker worden ten-
einde het missen der uit deze 2 bronnen komende piasters ge-
deeltelijk te vergoeden. De Chinezen, vnl. die van Makassar,
koopen alleen vrouwen tot eigen gebruik of nog wel om een
bekende op Sassak of op Sumbawa te verpligten. Overigens zal
het altoos moeijelijk zijn, vriend van de Badongsche regering
willende blijven, dien handel radicaal tegen te gaan. Dat slaven-
handelaars, op onze bezittingen betrapt, gestraft zullen worden,
zal men niet kwalijk nemen; maar Boeginezen, welke niet onze
onderdanen zijn en Bourbonners op zee wegens het houden van
slaven gestoord; zulks zou mishagen, niet zoozeer aan de regerende
vorsten dan aan degenen, die voordeel bij dien handel vinden,
waaronder de arme Gustis . . . . Het is niet de groote vorst en
de leden der regering, die aldus denken en handelen; maar het
zijn de hongerige individus, die in den slavenhandel voeding
vinden. De reeds genoemde ex-slavenhandelaar werd van alle
zijden aangezocht om slaven te koopen. Om zijn kruid naar
Padang te brengen had hij de menschen beloofd om binnen
3 maanden terug te komen tot het afhalen van slaven. Nu
komt hij niet; zijn afwezen wordt geweten aan de vrees voor
het Javasch Gouvernement, men gelooft dat ik alleen den Bour-
bonner tegenkant en zij zijn te dom en wantrouwend om de
waarheid te geloven».

Uit alle latere berichten blijkt, dat na 1830 de uitvoer van
slaven naar Bourbon (Mauritius) inderdaad is opgehouden. Deze
handel was zeer stuitend. Het meest schijnen jonge slavinnen te
zijn opgekocht tot prijzen van wel f150 per hoofd. Soms voerde
een schip tot 500 slaven mede; de tegenwoordige bevolking
van Mauritius moet dus voor een aanmerkelijk deel van Balisch
bloed zijn. De slavenuitvoer naar andere deelen van N. I. duurde
op kleine schaal en smokkelsgewijs nog voort, en bloedde lang-
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zaam dood. Op Bali zelf bleef de slavernij, evenals op Lombok,
bestaan totdat de invoering van ons daadwerkelijk bestuur ge-
leidelijk en zonder schokken aan dit instituut een eind maakte.

c. O p h e f f i n g der v e s t i g i n g in B a d o e n g .

De Java-oorlog was in 1830 ten einde geloopen en daarmee
had het recruteeren der Balische soldaten opgehouden. Of het
oorspronkelijk gestelde getal van 600 recruten bereikt of over-
schreden is blijkt niet.

Dubois had dus niets meer te recruteeren en overigens . . . .
had hij ook niets te doen. De verwachte Europeesche handel
kwam niet; het Engelsche gevaar dreigde destijds niet; niet
meer of nog niet. Tegen den slavenuitvoer kon hij niets doen
en wij zagen al, dat die vanzelf afnam. Aan verzachting der
Balische rechtspleging, beperking van de willekeur der vorsten
en hun onderlinge oorlogen, vermindering der slavernij op Bali
zelve, opheffing van het kliprecht, tegengang van opium-smok-
kelarij en zeeroof kon hij evenmin iets doen. Zijn handen waren
zoo secuur gebonden, dat radja Kesiman zijn aanwezigheid te
Koeta onschadelijk achtte en alleen de kwade elementen van
deze kampoeng hem wel graag hadden willen wegkijken. Van
den Broeck had reeds gezegd, dat de Balische vorsten «alleen
door de wapenen tot submissie zouden kunnen worden gebracht»
en Dubois was dit met hem eens.

Aan dezen was ook als het stellig verlangen van het Gouver-
nement te kennen gegeven, dat hij zich zorgvuldig van alle
bemoeienis omtrent zaken, niet tot zijne zending behoorende,
had te onthouden.

Men krijgt uit Dubois' brieven den indruk, dat hij graag van
Bali weg wilde. Vreemd zou dit niet zijn. Het verblijf te Koeta
was voor een Europeaan alles behalve aangenaam; de Baliërs
van Badoeng waren destijds, en naar uit vele berichten blijkt
ook veel later nog, wel wat erg vrijpostig en Dubois moet
pijnlijk hebben gevoeld hoe hij daar zat «voor spek en boonen».

In zijn voorstel van 28 Juli 1830 n°. 88 berichtte Dubois nog
aan den assistent-resident van Banjoewangi dat «de handel, door
onze kleine zeespeculanten gedreven, gaat geregeld voort; de
negorij had zedert de afschaffing van den slavenhandel nog niet zoo
veele Chinesche traficanten gezien; men bespeurde eene steeds
toenemende vermeerdering van uitgevoerde Balische producten,
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't welk de hoop moest geven van een nog aanzienlijker uitvoer
te zien geschieden. >

Doch in zijn bericht van 10 Januari 1831 n°. 5 heet het, dat
«het geval naderhand niet scheen daaraan te willen beantwoorden.
Ik schrijf dit hieraan toe: De oorlog op Java maakte den uit-
voer in rijst, dingding [dèngdèng, gedroogd vleesch], klapper-
olij enz. levendig; deszelfs einde heeft op dezen uitvoer een
voor Balie nadeeligen invloed gehad. Buitendien waren de prijzen
van aftrek elders hooger als thans; die daling heeft ook den
toevloed van afhalers verminderd. De zeeroovers, door den be-
wusten oorlog begunstigd, boezemden de zeehandelaars vrees
in om lange reizen te ondernemen; thans moeten die roovers
zich naar ver verwijderde handelsplaatsen begeven. Welligt heeft
ook de tijding van het staken der recrutering alhier en het ver-
moede vertrek van het etablissemen niet voordeelig tot het ver-
trouwen in deze gewesten gewerkt. Wat ook de reden daarvan
zij, men kan een kwijning bij deze marktplaats opmerken, welke
klagten doet ontstaan vanwege de industrieuse en cultuurdrijvende
classen der bevolking. Het saisoen is weliswaar niet gunstig voor
't aankomen van vaartuigen, maar deze kwijning is reeds zedert
eenigen tijd te zien; verzamelingen van goederen hebben niet
zooals gewoonlijk plaats bij de Chinezen en Boeginezen; maar
het verbranden der Boeginesche kampong is een reden daartoe.»

Dubois had alzoo 28 Juli 1830 n°. 88 voorgesteld hem van
Badoeng terug te roepen. Het contract zou echter moeten blijven
gelden ; de banden van vriendschap en handel moesten blijven be-
staan opdat de kleine handelaars goed zouden worden behandeld.

Het voorstel van Dubois werd aan verschillende personen in advies
gegeven; deze adviezen zijn niet in extenso op het Departement van
Koloniën gevonden, doch ze worden behandeld in de lange missive
d.d. 27 Februari 1831 n". 11 U R. R. R./28 van Dubois aan den resident
van Besoekie en Banjoewangi. (Tot 1826 was Banjoewangi eene resi-
dentie; van 1826—'49 was het bij Basoeki gevoegd als afdeeling;
in 1849 werd het weer eene residentie en was de resident tevens
commissaris voor Bali en Lombok; bij de oprichting der residentie
Bali en Lombok in 1882 kwam Banjoewangi weer bij Besoeki).

De heer Jan van Dasten ' , blijkbaar door de regeering terzake

• Een Bataviaasch handelaar, die in 1830 te Batavia een „negotiehuis" had
opgericht; vermoedelijk een der eerste Nederlandso.he handelaars en daarom
door de Regeering in handelszaken geraadpleegd.
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geraadpleegd, adviseerde in zijn Nota tegen opheffing van den
post omdat het wenschlijk en nuttig was, dat de handelaars op
Bali Nederlandschen invloed zouden aantreffen. Dubois betoogt,
dat een Nederlandsen ambtenaar nooit invloed op het geheele
eiland zou kunnen uitoefenen, gezien de vijandschap der vorsten
onderling. «Bijna alle de Heeren ambtenaren en adviseurs schijnen
te geloven, dat Balie een enkeld rijk uitmaakt. Doch Balie bevat
9 verschillende rijken, ieder onafhankelijk van den ander, uit-
gezonderd Karangasem en Djembrana, die onder Boleleng sor-
teeren. Nu heeft het N. I. Gouvernement bij tractaat viendschap-
pelijke betrekkingen aangeknoopt slechts met de regering van
Badong, welke zich evenwel uitstrekken over de geallieerden
van Badong, t. w. Gianjar, Tabanan en Mangowie. Ook moet
men zich bewust worden, dat deze invloed van onze ambtenaars
in de haven van Badong beperkt is, nooit anders dan indirect
en zelfs geheimelijk zoude kunnen worden geoefend, want de
regering van Badong zal nimmer dulden, dat een Europeaan
eenig openbaar gezag op deszelfs grond voert; zij zoude zich
beledigd toonen, indien het Gouvernement zich op deszelfs goede
trouw niet schijnende over te laten, een toezicht bij haar wilde
instellen. Buitendien zouden de priesters, de mindere adel, het
volk voor het verliezen hunner onafhankelijkheid vrezende, hooge
klagten aanheffen en het etablissement tenminste wegjagen.>
Verder zet hij uiteen, dat de Chineezen liever met een eigen
sjahbandar dan met een Europeesch ambtenaar, die hen op de
vingers kijkt bij hun slavenhandel, te doen hebben.

Dan verwacht de heer Van Dasten ook handel van Europeanen
op Badoeng. Dubois acht deze verwachting ongegrond wegens
den slechten toestand der beide reeden en de tegenwerking der
Chineezen en Boegineezen. «Ook heb ik zedert 3 jaar, dat ik
hier ben, slechts 3 Europesche handelaars zien aankomen en
slechts 1 daarvan is 2 maal verschenen.?

De heer Van Dasten achtte den handel voor groote uitbreiding
vatbaar. Dubois zegt daarop: «Het is waar, met bijvoeging nogtans:
indien Balie in andere handen ware.» Daarop volgt het vroeger ver-
haalde betoog over de onmacht zelfs van den krachtigen Kesiman
om economische verbeteringen in het land tot stand te brengen.
«Hetzelfde lid maakt ook van huiden gewag. Maar zoo geen
dingding voor Java wordt gemaakt, dan is er op Balie geen koe-
beest geslagt, want de Balinees gebruikt dat vleesch niet, vooreerst,
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uit godsdienstige denkbeelden en daarna uit tegensmaak, hebbende
het inderdaad eene bitterheid; zedert bijna een jaar is op Bali
geen dinding gemaakt. Daar men thans dat voedsel op Java slechts
tot volksconsumtie gebruikt, is derzelver prijs, die tijdens den oorlog
tot ƒ25 per picol was gestegen, thans op Samarang volgens het
zeggen van een handelaartje van Sourabaja tot ƒ 3 gedaald.»
Lange verdiende later weer schatten met de leverantie van dèng-
dèng ten behoeve van het leger. Om begrijpelijke redenen kon
er in den tijd van de zeilvaart geen uitvoer van slachtvee van
Bali bestaan.

De Inspecteur van financiën had ook aan de Factorv der Neder-
landsche Handel Maatschappij, waarvan nog de heer A. J. L. Ram
president te Batavia was, om advies gevraagd, welke bij missive d.d.
20 September 1830 n°. 497 verklaarde niet te hebben verwacht,
dat die ambtenaar voor de intrekking van het etablissement zou
hebben geadviseerd, gezien de gunstige berichten over de hulp-
bronnen van Zuid-Bali. Dubois antwoordt: «Ik heb doen zien dat
er alhier veele vruchten zouden kunnen worden geplukt: maar
niet onder de tegenwoordige regeringen, uithoofde van derzelver
flaauwheid tegen den invloed der geestelijkheid, de ondeugd der
edelen van den minderen rang en de gebreken van het volk;
hoewel hulde brengende aan den goeden wil van den Grooten
vorst Kassiman, heb ik mijne vrees niet ontveinsd voor de mindere
vorstjes, altoos gereed om te plunderen. De toekomst heb ik
met onzekerheid beschouwd, omdat gemelde vorst Kassiman bijna
50 jaren telt zonder mannelijke kinderen te hebben en dat zijne
vermoedelijke opvolgers hem niet behoorlijk zullen vervangen
[Kassiman overleed in 1861]. De oudste zijner neven en pupillen
is zedert 8 è 10 maanden verbannen en staat op 't punt hem
te beoorlogen. Uit alle deze reden en denkende aan de som die
het etablissement jaarlijks zoude kosten, heb ik, hoewel met
leedwezen, voor het intrekken van hetzelve geopineerd, zonder
echter de bestaande vriendschappelijke betrekkingen te breken,
en zich de weg behoudende om bij het ontstaan van andere
belangens naar herwaarts terug te komen.>

Dat de Ned. Handel Mij om advies werd gevraagd inzake
behoud of opheffing van den post Badoeng met het oog op
handelsbelangen is begrijpelijk. Dat de regeering zich ook tot dit
lichaam wendde om voorlichting omtrent de vermeende opium-
smokkelarij van Bali naar Java, (welk euvel immers mede aan-
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leiding had gegeven tot de vestiging van den post) zou vreemd
kunnen schijnen als men zich niet herinnerde dat de N. H. M.
van 1827—1832 opiumpachtster op Java was. De agent van de
N. H. M. te Soerabaja Buchler scheef aan den controleur der in-
en uitgaande regten te Soerabaja bij missive van 30 September
1830 n° 725 dat hij de opiumsmokkelarij van Bali naar Java
aanzienlijk achtte; Dubois bestrijdt dit: <§2 [van Buchler's
schrijven] zegt: indien het waar is dat jaarlijks in een der havens
van Bali een 50-tal kisten opium wordt ingevoerd . . . . De Heer
Buchler schijnt te geloven dat ik deze stelling in een droom
heb geput en niet te weten, dat Balie bevat bijna 1 milioen zielen,
waarvan |- of omtrent 700.000 de Zuidelijke povinciën van het
eiland, alwaar ik gezegd heb dat 50 kisten opium door de
Toebansche Boeginezen [Toeban is de kampoeng ten Zuiden van
Koeta, landingsplaats van de Oostbaai] werden geconsommeerd,
bewonen; dat f der mannelijke bevolking, zijnde de edelen en
burgers, niet werken, maar alleen speelen en amfioen schuiven;
dat meest alle de vrouwen der vorsten en een aantal burge-
ressen aan deze geesterij zijn verslaafd. Stellende, dat slechts
87» gedeelte dezer Zuidelijke populatie amfioen gebruikt, het is
8750 schuivers; onder dezelve zijn er die maar 5 duiten per dag
daaraan besteden, doch er zijn ook die dagelijks ƒ 3 en zelfs
ƒ 4 daarvoor uitgeven. Ik stel zij bij malkander a 10 cents daags,
het is in het jaar ƒ36.50 per kop en voor 't geheel ƒ 319.375 . . . .
Dus was het niet noodig, zooals de heer Buchler in § 3 opmerkt,
dat een gedeelte van deze 50 kisten ter sluik op Java wordt
ingevoerd. Ik geloof integendeel, hoewel gemelde Heer in § 5
zegt, dat ik zonder het te weten de geschiedenis van den sluik-
handel in opium heb geschetst, dat geen 1 lood daarvan naar
Java wordt gebragt. Ik wil niet zeggen, dat er geen sluikhandel
in opium tusschen Balie en Java plaats heeft; ik sprak alleen van
de 50 kisten jaarlijks op Badong ingevoerd.»

Het opheffingsvoorstel d.d. 28 Juli 1830 n° 88 van Dubois
had alle toenmalige stadia van beadviseering van de zijde van
den handel en van de Departementen van algemeen bestuur
doorloopen; alle adviezen werden den voorsteller toegezonden
bij missive van den resident J. F. de Bruin Prince van 9 Februarj
1831 n° 69, waarop Dubois' lange slotadvies van 27 Februari
1831 volgde, dat hierboven al gedeeltelijk is ontleed. Dat van
Badoeng opium zou worden gesmokkeld naar Java ontkent hij
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nogmaals op grond van inlichtingen van door hem betrouwbaar
geachte Boegineezen; wel geschiedde zulks op kleine schaal van
Boeleleng uit. Bovendien zou de Nederlandsche ambtenaar op
Bali absoluut niets tegen den sluikhandel kunnen ondernemen,
zelfs niet tegen Nederlandsche onderdanen. Van Badoeng zou
men evenmin als van Java kunnen nagaan hoeveel opium op
de Noordkust wordt aangevoerd; er is geen communicatie tusschen
Zuid- en Noordkust, «buiten de reeds aangehaalde vijandelijke
gevoelens, welke tusschen de regeringen heerschen, is het te
verstaan, dat er een hoog en breed bergketen het Zuiden van
het Noorden scheidt, dat de wegen onbegrijpelijk moeijelijk en
hoogst gevaarlijk zijn door tijgers en boosdoeners.» Een contract
met de Balische regering is iets onbestaanbaars, «de Balische
natie heeft geen centrale regering, is nog in zijn periode barbare
en weet niets van verschil van vlag noch van het begunstigen
van den eenen handelaar boven een ander. Op Badong hebben
wij veel moeite gehad het Sabandarschip in te rigten. De voor-
gestelde maatregel zoude alles veranderen.» Ook andere Balische
vorsten zouden zich verzetten tegen Sabandarschap (beheer der
in- en uitvoerrechten, regeling van den handel) van een Neder-
lander. «In dergelijke gevallen moet de Badongsche regering
zich rigten naar den wil der andere regeringen, die bij eene
dispositie hunne rust bedreigende een aanval op Badong ge-
zamenlijk zouden doen, zooals toen Van der Wal alhier een
fort wilde oprigten. Het is deze propositie van Van der Wal en
die van Van den Broeck om de verpachting der in- en uitgaande
regten in de Badongsche haven op zich te nemen, willende de
pachtschat verdubbelen, die deze vrees aan de Baliesche natie
voor altoos heeft ingeboezemd.»

Dubois bleef dus onveranderd bij zijn gevoelen. De stukken
boven behandeld kwamen in den Raad van Indië ter sprake en
bij resolutie van 28 Mei 1831 n°. 24 werd besloten den postin
te trekken «uit aanmerking, dat zoowel het financieel als het
politiek belang van het Gouvernement zulks vorderde.» Het slot-
rapport van Dubois «werd als een belangrijk en waarheid-
ademend stuk beschouwd».

Dubois werd geplaatst als 1' commies der 1* klasse op het
residentiekantoor te Basoeki, in welke functie hij op 4 Mei 1838
kwam te overlijden.

Dl. 79. 15
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IL De Nederlandsche Handelmaatschappij op Bali
1 Augustus 1839—4 Juni 1844.

De geschiedenis van de politiek-commercieele vestiging der
Nederlandsche Handelmaatschappij op Bali is merkwaardig, niet
alleen als episode uit de geschiedenis van de vestiging der Neder-
landsche macht op Bali, maar ook als voorbeeld van de wijze,
waarop vóór 1848 koloniale staatszaken nog werden behandeld,
hoe commercieele en politieke belangen nog werden dooreen-
gehaspeld, hoe ambtelijke langzaamheid en geheimhouding ge-
wichtige zaken konden doen misloopen, hoe Buitenzorg en Plein
tegenover elkaar konden staan en hoe de te ver gedreven ont-
houdingspolitiek tegenover de eilanden buiten Java leidde tot
nadeel voor de belangen der koloniën.

Uitgezonderd in eenige onbeduidende mededeelingen, die geen
eigen licht verspreiden, vindt men een verhaal der N.H.M.-loge
te Koeta alleen gepubliceerd in Dr. W. R. van Hoëvell's «Reis
over Java, Madura en Bali in het midden van 1847», dl. III
bl. 13—21. Dit verhaal is echter zóó hartstochtelijk partijdig,
onvolledig en hier en daar met de waarheid in strijd (hoewel
de schrijver klaarblijkelijk enkele der geheime stukken over deze
zaak heeft kunnen inzien), dat men zich verbazen moet, dat hij
zooiets kon laten drukken. Misschien ligt de verklaring hierin,
dat Van Hoëvell in 1844—1845 als inwoner van Batavia aan-
hanger was der anti-N. H. M.-partij en in 1847 schreef onder den
indruk van zijn strijd tegen koloniaal conservatisme; en dat hij
door zijn drukke werkzaamheden als Kamerlid en publicist zijn
oude, geheel door Prof. P. J. Veth uitgegeven manuscript niet
heeft herzien. Hij blijft er echter voor verantwoordelijk, dat dit
verhaal in dien vorm nog werd gedrukt in 1854, zes jaar na
zijne uitbanning uit Indië. Hij had toen tijd genoeg gehad om
te leeren, dat men maarniet alles moet gelooven en opschrijven,
wat één partij in een geding vertelt, ook al zwijgt de wederpartij
hooghartig. De uitgave van dit boek werd met de verschijning van
het 4^' vel van het derde deel, midden in de Bali-geschiedenis,
midden in een woord, eensklaps gestaakt. Misschien is er ver-
band tusschen deze staking en de al of niet «bij ongeluk» in
druk gekomen partijdige voorstelling van zaken. Dr. Bijvanck
leest Van Hoëvell reeds de les over zijn onjuistheden op een
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ander punt *; wij zullen beneden zien dat deze ook ten opzichte
van de N. H. M. maar al te graag geloof had gehecht aan . . . .
praatjes.

1834-1835.
In 1834 begonnen er te Batavia en Soerabaja verontrustende

berichten te loopen over «het bestaan van te Bali gevestigde
handelaren van vreemde Europesche natiën». Het Departement
der in- en uitgaande regten opende deswege in November 1834
eene briefwisseling met den Resident en den Controleur dier
rechten te Soerabaja, den Resident van Basoeki en den Assistent-
Resident van Banjoewangi. De laatste dient verschillende Nota's
in over den Balischen handel, die tengevolge hebben dat de
Inspecteur van financiën en de Resident van Basoeki bij missives
van 4 en 14 April 1835 dien Assistent-Resident Rollin Couquerque
voorstellen en opdragen een geheim onderzoek te doen instellen
door een vertrouwbaar Inlandsch spion.

Die handel van Bali vermeerderde het gevreesde «Engelsche
gevaar> dier dagen en kon ons schade en moeilijkheden in over-
vloed verschaffen. De kapitein-ter-zee Machielsen, die op een
kruistocht tegen zeeroovers in 1835 eenige havens van het on-
bekende Bali had bezocht, was verwonderd het land bijna overal
goed bebouwd te vinden. In datzelfde jaar was een der op Bali ge-
vestigde Engelschen volgens Baud (Cons, en advies van 30 October
1836) op een gastmaal gelokt door een van diens voornaamste
debiteuren, een Chinees of een Boeginees, en daar vermoord.
De gastheer ontdeed zich op deze wijze van een lastigen schuld-
eischer.

1836.
De waarnemend Resident van Soerabaja, generaal-majoor Riesz,

tijdelijk te Batavia vertoevend, achtte het zijn plicht den op
vertrek staanden Gouverneur-Generaal J. C. Baud een Nota van
13 Januari 1836 aan te bieden over hetzelfde onderwerp. Bali
begon een aanzienlijk deel van den handel van Java tot zich
te trekken. Geheele ladingen gambir werden rechtstreeks van
Singapore aangevoerd en daar kwamen lijnwaden, ijzerwerken,
wapens, kruit en lood bij, die werden ingeruild tegen rijst,
klapperolie, Balische kleedjes, koehuiden, tabak en varkens.

De Soerabajasche firma King en C° had al een zaakgelastigde

' Onze betrekkingen tot Lombok, Gids 1805, II p. 16, noot.
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naar Bali gezonden, die zich aan de baai van Padang had ge-
vestigd. Een agent van een Singapoersch huis was in de buurt,
op Balie Sasak [Lombok], neergestreken. Alleen in September
1835 waren te Singapoera 5 Europeesche vaartuigen met volle
ladingen van Bali aangekomen; in begin 1836 zou een handels-
huis van Singapoera zich geheel riaar Bali verplaatsen; de Ba-
weanners begonnen ook al op Bali te varen. Te Ampenan op
Lombok was een agent van het huis Almijda te Singapoera ge-
vestigd. De Engelsche schepen, tusschen Bengalen en de Austra-
lische koloniën varend, zouden Straat Lombok in plaats van
Batavia tot rustpunt kiezen. Ondanks het Londensch tractaat
van 1824 was het gevaar niet denkbeeldig, dat de Engelschen
eene politieke naast de commercieele vestiging zouden stichten
en spoedig zou een groot stuk van ons Indië het achterland
worden van dit Engelsche emporium.

Inmiddels had de Inlandsche spion, onder den schijn van zelf
handelaar te zijn, van 20 Mei tot 27 December 1835 zijn reizen om
Bali en Lombok volbracht. De heer Rollin Couquerque dient
6 Februari 1836 het uitvoerig rapport daarover in, gesteld in het
Fransch. Pa Djembrong heeft heel wat gezien, dat de berichten van
Riesz bevestigt. De handel van de havens van Straat Lombok was
inderdaad plotseling zeer levendig geworden. Opium was een hoofd-
product. Hij vertelt iets van de oorlogjes tusschen Balische vorstjes
en van de zeeroovers. De Balische duiten worden op groote schaal
ingevoerd, ook al van Singapoera, en deze zijn beter dan de Chinee-
sche. Op de reede van Ampenan lagen tijdens zijn bezoek 18 Euro-
peesche schepen, waaronder 9 driemasters. Van deze waren 3
Fransche, de rest Engelsche schepen, maar gedeeltelijk onder Hol-
landsche vlag. Voor het naburige Tandjoeng Karang lagen nog een
driemaster en een brik van Georg Pecock King, boven reeds genoemd,
een in Bengalen geboren Engelschman. Hier wordt de f Paine
Strieker en Co te Batavia genoemd als King's reederij. Pa
Djembrong trof King later weer in Badoeng aan, waar hij 16
tonnen nieuwe, te Singapoera geslagen duiten als ruilmiddel
gebruikte, toen de circulatie van deze op Lombok verboden was
geworden. King had toko's te Ampenan en Tandjoeng Karang
op Lombok, te Koeta (Badoeng) en te Laboe-adji in Karangasem-
Bali (vermoedelijk aan de baai van Padang). Op deze plaats
was ook een toko, gehouden door een S' Spin (cru francais,
volgens Rollin Couquerque). Deze heer overleed iets later te
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Ampenan, waarPaDjembrong hem had zien begraven. Hollandsche
handelshuizen bedienden zich van de tiisschenkomstvan Chineesche
toko's. Op Lombok heerschten destijds zware ziekten.

Rollin Couquerque concludeert dat die Engelsche, Singapoersche
handelaars streng in het oog moeten worden gehouden; dat de
handel van Java veel schade lijdt; dat er sterk gesmokkeld moet
worden van Straat Lombok naar Java. De drukke handel van
Oost-Java op Badoeng was bijna tot stilstand gekomen, doordat
wegens den toevloed van vreemde handelaren de prijzen van
inheemsche handelswaren en de koelieloonen in de Oost- en
Westhavens van Koeta buitensporig waren gestegen. Een pikol
rijst kostte in 1829—1830 en later ƒ 1 op Bali en Lombok, nu
ƒ 3 en meer; de klapperolie was gestegen van ƒ 1 0 a / 12 tot
ƒ 2 4 en meer.

De Directeur van 's Lands Middelen en Domeinen Du Puy
zendt het stuk van Rollin Couquerque met consideration en
advies op 23 Februari 1836 aan den Gouverneur-Generaal, als
hoedanig op 29 Februari d. a. v. D. J. de Kerens optrad. Du Puy
schrijft de toeneming van den handel van Singapoera op Straat
Lombok grootendeels toe aan de misgewassen der laatste jaren
op Java; de oorzaken van den bloei van Singapoera en het verval
van Java zijn van veel algemeener aard; wil men smokkelen
naar Java, dan kan men dat gemakkelijker van Singapoera uit
rechtstreeks doen. Bovendien, wat zou er tegen dien handel zijn
te doen ? Wij hebben noch het recht, noch de middelen dien
te fnuiken. En tegen de smokkelarij helpt alleen het beter be-
waken van Java's kusten. Hij onthoudt zich van nadere adviezen,
verwijst naar oudere adviezen van hem, die nog geen gevolg
hebben gehad en stelt, blijkbaar wat humeurig, voor om de
brieven van Riesz en Rollin Couquerque maar te zenden naar
het bestuur in Europa, teneinde dit «beter in staat te stellen
de zaak grondig te beoordeelen en zoodanige maatregelen te
nemen als hetzelve ten dezen oorbaar zal achten».

Inmiddels had de Inspecteur van Financiën door den Resident
van Basoeki nadere inlichtingen aan den pas opgetreden Assistent-
Resident van Banjoewangi J. H. Levyssohn laten vragen. Op
5 Maart 1836 antwoordde deze; veel nieuws bracht hij niet; Pa
Djembrong ging naar Basoeki en dan moest de Resident hem
zelf maar eens uithooren. Aan het slot doet hij een concreet
voorstel; richt te Banjoewangi een entrepot op, zooals sedert
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1825 te Anjer aan Straat Soenda al bestaat; dit entrepot zal
den handel op Bali en Lombok tot zich trekken, waarvoor zich
dan alhier een Agent van de Factory der N. H. M. of een ander
ondernemend Nederlandsch koopman moet vestigen.

Hier wordt dus voor het eerst de N. H. M. genoemd in ver-
band met Bali en Lombok.

De Gouverneur-Generaal in Rade zond de stukken van Riesz,
Du Puy en Rollin Couquerque op 15 Maart 1836 zonder commen-
taar aan den Minister van Koloniën. Zij wisten wel dat, hoewel
Van den Bosch deze functie bekleedde, de stukken in advies
zouden komen bij den juist afgetreden Gouverneur-Generaal Jean
Chretien Baud en dat zij bij dezen in de beste handen waren.

Toch kon de Gouverneur-Generaal niet rustig blijven afwachten
welk antwoord uit Den Haag zou komen, want de geruchten
omtrent de Engelsche schepen in de havens van Bali en Lombok
werden nog ongunstiger; er werd nu zelfs verteld, dat op Lombok
de Engelsche vlag geheschen was en de Engelschen versterkingen
hadden opgeworpen. Bij geheim besluit van 4 Juli 1836 werd
daarom Z. M.'s korvet Ajax onder den Kapitein-Luitenant ter
zee N. L. Koops ten onderzoek uitgezonden, met den last het
te doen voorkomen alsof de korvet toevallig daar vertoefde. Aan
boord van de Ajax diende de luitenant ter zee P. baron Melvill
van Carnbee; hieraan hebben wij de stukken over Bali en Lombok
te danken in Le Moniteur des Indes 1846—1847, waarvan deze
officier met Von Siebold redacteur was.

Uit het geheim Journaal van de Ajax * blijkt dat Koops
eigenlijk niets had gevonden. Een extract uit dit Journaal voor
den Gouverneur-Generaal en een voor den Marine-commandant,
beide van 13 Augustus 1836, verhalen, dat hij in eenige havens
witte vlaggen geheschen vond, welke die van Lombok zouden
zijn. * Van Engelsche établissementen of versterkingen had hij
niets ontwaard. De luitenants ter zee Fehrmann en Zoutman
hadden te Ampenan met omzichtigheid en ijver in het geheim
breedvoerige informatiën genomen. Aldaar hielden zich drie
Engelschen op, n.1. King, zijn klerk Fenning en een achter-
gebleven zieke, Andrews; King had evenwel gezorgd tijdens het
bezoek van de Ajax afwezig te zijn. King's verzoeken om zich

' Thans eigendom van het Museum voor Land- en Volkenkunde en Mari-
tiem Museum „Prins Hendrik'' te Rotterdam.

* Dit is niet juist, zie Not. Bat. Gen. XIX, 1881, p. 68.
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vast op Lombok te vestigen en er een suikermolen op te richten
waren van de hand gewezen; de regeering [lees: een der radja's]
was niet geneigd om aan vreemdelingen toe te staan zich op
het eiland te vestigen en reeds zou King het eiland hebben
moeten verlaten zoo hij niet door een der radja's eenige be-
scherming genoot. Toen een Engelsche bark ter reede Ampenan
kwam, zag Koops hoe van een bijzonderen vlaggestok «een
klein Engelsche Geus wierd geheeschen en weeder neer gehaald»;
dit bleek een sein te zijn om de sloep van den koopvaarder
aan den wal te doen komen. Koops meent dat dit sein aanleiding
heeft gegeven tot de meening, dat de Engelsche vlag op Lombok
was gevestigd en dat King de tijding van het aanleggen van
een Engelsch établissement zal hebben verspreid. Verder nog
berichten over gewelddaden van zeeroovers.

Bij brief van 25 Augustus 1836 kon de Gouverneur-Generaal
den Minister gerust stellen en bij besluit van 11 September d.a.v.
de opdracht aan Koops intrekken.

Het is nu de tijd om na te gaan welke ontvangst in Neder-
land te beurt viel aan de angstige stukken van Riesz, Du Puy
en Rollin Couquerque.

Daar is vooreerst een radicaal advies van den Inspecteur voor
de afdeeling Burgerlijke dienst J. Kruseman aan Minister Van den
Bosch van 5 October 1836. «De door de Indische Regering
overgelegde stukken», zoo vangt het aan, «leveren al wederom
het bewijs op, dat de Engelsche veel meer ondernemingsgeest
aan den dag leggen dan de Nederlandsche kooplieden, want
het is inderdaad verwonderenswaardig dat de Engelsche en de
Inlandsche handelaren, van het verwijderde Singapoera, handels-
betrekkingen aanknoopen en vestigen met het eiland Balie, welks
kusten van Java kunnen worden gezien!»

Kruseman gevoelt echter, dat hij er dadelijk bij moet voegen,
dat de handelaars van Java sterk zijn gehandicapt omdat de
invoer van schietgeweer, buskruit en andere oorlogsbehoeften
op Java is verboden en zelfs geen schip of vaartuig, schietgeweer
of buskruit aan boord hebbende, eenige Nederlandsch-Indische
haven mag aandoen, zoodat de handel in deze artikelen alleen
van uit Singapore kan geschieden. Hij had er, alvorens de Neder-
landsche kooplieden te brandmerken, ook nog wel mogen bij-
voegen, dat de andere hoofdartikelen van den handel op Bali,
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opium en kèpèng's (Chineesche duiten), ook niet van Java, maar
wel van Singapoera konden worden betrokken. En verder dat
Straat Lombok de doorgangsweg was geworden voor den ont-
luikenden handel tusschen de Australische koloniën en Singapoera
en China. En dat de Inlandsche of Europeesche handelaar te
Singapoera van geen haven- of douane-formaliteiten last had.

Vervolgens geeft Kruseman een juridisch betoog, dat het
Londensch tractaat een vestiging van Engelsch garnizoen op
Bali of Lombok niet zal kunnen beletten. Hij verwacht zoodanige
vestiging stellig binnen eenige jaren. Zijn advies strekt er toe:
1° om de handelswetgeving van Indië zoodanig te wijzigen, dat
de invoer van schietgeweer en munitie op Java wordt toegestaan
in entrepot en de uitvoer dezer artikelen uit die entrepots naar
de Buitenbezittingen vrijelijk kan geschieden, behoudens plaat-
selijke politioneele verordeningen; 2° om ten opzichte van niet-
Nederlandsch gemunt koper op dezelfde wijze te handelen;
3° om met de vorsten van Bali en Lombok «door middelen van
overreding en geschenken» schikkingen aan te gaan tot plaatsing
aldaar van een Nederlandsch Civiel Gezaghebber en Inlandsche
agenten, die zich echter niet met het inwendig bestuur zullen
mogen bemoeien.

De Bali-bundel kwam natuurlijk bij den juist benoemden
Staatsraad i. b. d. Baud, den ex-Gouverneur-Generaal en Minister-
in-spé. Diens consideration en advies van 30 October 1836 zijn
reeds door Bijvanck gerelateerd. * Het stuk is zeer lang; schrijver
heeft blijkbaar geen hoogen dunk van de kennis van Bali op
Koloniën. Als Javasche negotie-huizen, die op Bali vertegen-
woordigd zijn, noemt hij Douglas Mac Kenzie en Co., Paine
Strieker en Co en King en Co. Er is goed verdiend, maar onder-
nemingen van langen adem hebben een slechten uitslag; crediet
geven is er gevaarlijk; de Chineesche en Boegineesche tusschen-
handelaren zijn schavuiten; de onveiligheid is er groot; het
klimaat zeer ongezond;* de rijst zal in China en op Java wel
niet zoo duur blijven; de firma's, die aan het Gouvernement rijst
leveren voor de Buitenbezittingen, zullen die later wel weer van
Java en niet van Bali en Lombok betrekken.

Baud is het gedeeltelijk met Kruseman eens. Voor den bloei
van Singapoera bestaan echter nog andere redenen dan de vrij-

• h. o. p. 25 n, L
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heid van handel in oorlogsmateriaal: geen havenformaliteiten,
geen recht op opium van zes maal de waarde, geen differentieel
tarief van 25 of 30 pCt. op vreemde katoenen en wollen stoffen;
geen recht op gambir van 100 pCt.; de kans om 25 pCt. te
winnen op koperen munt. En dan vindt de Inlandsche handelaar
te Singapoera eenzelfde vrijgevochten boel als thuis. Men prefe-
reert er zelfs het voortbestaan van den zeeroof boven orde-
maatregelen. Een entrepot als Kruseman bedoelt zou toch niet
helpen als daarmee niet alle vrijheden van Singapoera gepaard
gingen. En dit is om financieele en staatkundige redenen onuit-
voerlijk. Men moet niet trachten den buren hun handel, door
bijzondere omstandigheden bloeiend, te ontrooven, maar door
opvoering van Java's productieve kracht en ruime aanvoeren
van Nederlandsche fabrikaten den eigen handel vooruitbrengen.
Vroeger heeft Schrijver wel den vrijen handel in oorlogsbehoeften
aangeprezen, maar alleen voor de vrijhaven van Riouw. Voor
onze veiligheid is het noodig niet verder te gaan.

Baud erkent met Kruseman het gevaar eener mogelijke officieele
Engelsche vestiging op Bali—Lombok, maar ontkent dat tot
voorkoming van dit gevaar de vestiging van een Nederlandsch
gezaghebber met agenten in de havenplaatsen zou worden ver-
eischt. Erkenning van ons souvereiniteitsrecht door de vorsten
van Bali en Lombok zou moeten voorafgaan —; en dit eenmaal
geschied zijnde wordt de tegenwoordigheid van permanente
residenten en agenten overtollig. Schrijver weet niet juist hoever
Van den Broek in 1817—1818 het te dezen opzichte met de
vorsten van Bali had gebracht en evenmin op welken voet Dubois
onder Gouverneur-Generaal Van den Bosch tot 1831 op Bali
gevestigd was. * Maar hoe dit ook zij, wij moeten erkenning
onzer souvereiniteitsrechten op Bali en Lombok zien te verkrijgen
en dat zal gemakkelijker gaan als wij den vorsten geen resident
opdringen. Er zal wel eens eene goede gelegenheid komen om
althans één zoo'n radja te vangen: zij hebben haast elk jaar
wat aan het Gouvernement te vragen. Als zulk een gelegenheid
zich voordoet moeten wij dan een oorlogsschip zenden, onder
voorwendsel van een kruistocht tegen zeeroovers, met een be-
kwamen onderhandelaar. Daarbij moeten wij dan geen Arabieren

' Het blijkt zelfs, dat hij het bestaan van Welters' contract met Badoeng
van 1827 niet kende; wij zullen later zien, dat de Gouverneur-Generaal dit
pas op 27 September 1839 aan den Minister van Koloniën deed toekomen.
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meer gebruiken *, omdat deze bij de Baliërs om godsdienstige
redenen gehaat zijn, maar een Soloschen groote; deze n. 1. staan
bij de Baliërs in hooge achting, zooals de Sultan van Sumanap
mij heeft verzekerd. Baud's advies luidt dus: a. geen verandering
in onze commercieele legislatie; b. de rijst op Java goedkoop
maken door uitbreiding der rijstteelt; c. voor leveranties aan
het Gouvernement mag alleen Javarijst dienen; d. den Gouver-
neur-Generaal aan te schrijven om bij de eerste voorkomende
gelegenheid te trachten contracten met de voornaamste vorsten
aan te gaan tot erkenning onzer souvereiniteit, met behulp van
geschenken en onder toezegging, dat wij ons niet met hun be-
stuur willen bemoeien.

«Accoord», berichtte Minister Van den Bosch op 11 November
1836 aan den Koning. «Het verraadt doorgaans meer jalousie
dan gezond overleg, indien men aan den loop der dingen eene
tegennatuurlijke strekking geven wil», oordeelde Z. Exc, tevens
de gelegenheid te baat nemend om nog eens de onthoudings-
politiek voor de Buitenbezittingen te bepleiten. Hij stelt dus
voor het gevoelen der Hooge Indische Regeering te doen ver-
nemen op de adviezen van Kruseman en Baud. «Goed», bericht
de Koning op 25 November 1836.

1837.

Het duurt ruim anderhalf jaar eer op deze voorstellen een
antwoord komt. De Gouverneur-Generaal zendt ze naar de Generale
Directie van Financiën — die niets weet en maar afwachten zal,
wat de resident van Basoeki zal berichten — en naar dezen
resident H: Cornets de Groot, op 26 Augustus en 14 September
1837. De resident legt op 10 October een bericht over van den
assistent-resident van Banjoewangi Levyssohn, d.d. 4 October
1837. Deze heeft den Chinees The Singlo uitgehoord, die vroeger
twee jaar gezagvoerder was geweest op King's schoener Ladjoe.
King betaalde nu ƒ2000 p. j . aan den radja van Mataram (Lombok)
om vrijen handel te mogen drijven, had tevergeefs grond willen
koopen van dien vorst om er een steenen huis met pakhuizen
op te zetten, in de plaats van zijn groote bamboezen woning, en
evenzoo tevergeefs de sjahbanderij van Ampenan willen pachten
voor f 10.000 per jaar. Hij bezat nu een groot schip en 3 schoeners

Zinspeling op Pangeran Said Hasan al Habesohi.
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en hield er sedert 6 maanden een agent op na, genaamd Pace,
in Badoeng (Bali).

Voor de Bali- en Lombok-kwestie was 1837 alzoo een rustig
jaar in Indië, maar in Holland ging er meer om. Er kwamen
den Koning zeer ernstige geruchten ter oore; de Engelschen
zouden groote wegen aanleggen op Bali, dit eiland willen be-
zetten enz. De Koning verzocht deswege bij schrijven van den
Secretaris van Staat Van Doorn, d.d. 23 November 1837, infor-
matie en advies, met de vraag er bij of uit Indië nog nietsnaders
ter zake was vernomen sedert den brief van 25 Augustus 1836.

Deze brief ging natuurlijk weer naar Staatsraad i. b. d. Baud;
zijn consideration en advies daarop zijn van 30 November 1837.
Neen, hij had niets gehoord, behalve het bericht omtrent de
zending van Koops met de Ajax in Augustus 1836 en het
negatieve resultaat daarvan. Maar wij zullen nu wel gauw be-
richt krijgen op onzen brief van 25 November verleden jaar «en
het zal inmiddels veilig zijn, om alle berigten, niet door de
brieven van den Gouverneur-Generaal bevestigd, te houden voor
overdreven».

Dit advies van Baud is merkwaardig omdat hierin — afgezien
van het voorstel-Levyssohn omtrent een entrepot te Banjoe-
wangi, eventueel door dit lichaam te beheeren — voor het eerst
de voorslag wordt gedaan omtrent eene vestiging van de Neder-
landsche Handel Maatschappij op Bali.

Met het oog op het heftige conflict, hierover later ontstaan
tusschen de Nederlandsche Handel Maatschappij en de Indische
Regeering, en op de partijdige openbaarmaking daarvan door
Van Hoëvell, nemen wij hier Baud's woorden over: . . . . «Eene
nederlating van individueele Engelschen, met handelsoogmerken
en zonder eenige aanvankelijke connexiteit met de Engelsche
Regeering, kan echter later oogmerken bij dezelve doen oprijzen,
die het, voor onze belangen, wenschelijk is voor te komen. Het
was daarom dat in des ondergeteekenden reeds aangehaald rapport
van 30 October 1836 N°. 4 eenige voorstellen werden gedaan,
onder anderen ten doel hebbende, om de Vorsten van Bali en
Lombok — die thans waarschijnlijk in den volsten zin onaf-
hankelijk, en derhalve bij magte zijn om in staatkundige be-
trekkingen met de Engelschen te treden —, op eene geleidelijke
wijze te brengen in eene verhouding tot ons, welke hen van
die bevoegdheid zou berooven. Aan dat doel zou, op eene zijde-
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lingsche wijze, bevorderlijk kunnen zijn de vestiging van een
Nederlandsen handels-établissement aldaar, al was hetzelve ook
geheel particulier. — Zoo de Handels Maatschappij daartoe hare
hulp wilde leenen, zouden er welligt wel termen zijn, om haar
eene geheime garantie te geven tegen de verliezen, welke zulk
een établissement (hetwelk eene succursale van het Agentschap
te Soerabaya of Passarouang zou kunnen zijn) zou kunnen
opleveren.

Bijaldien dit denkbeeld de goedkeuring van U.E. mogt weg-
dragen, zoude de verwezenlijking daarvan niet behoeven te wachten
na het antwoord, dat thans uit Indië wordt te gemoet gezien —
want eene dusdanige inrigting, hoezeer in de gevolgen een krachtig
middel kunnende worden tot bevordering van eventueele staat-
kundige onderhandelingen, zou in den beginne geheel afge-
scheiden daarvan kunnen en moeten zijn.»

Ten slotte betuigt Baud zijne instemming met 's Ministers
bijschrift bij zijn advies van elf maanden tevoren betreffende
het geheel onbelemmerd laten van den Engelschen handel op
Bali en Lombok; hij «wenscht slechts de Vorsten van die eilanden
de handen te binden, met opzigt tot het aanknoopen van staat-
kundige betrekkingen met Europeesche natiën.»

Minister Van den Bosch verklaart het gevoelen van Baud te
deelen; hij meent (doch staat hierin alleen) dat op Bali een
«genoegzaam voordeelige werkkring» zou liggen, doch in geval
van schade zou het Gouvernement «in billijkheid de Directie
kunnen tegemoet komen». Ook wil hij den Gouverneur-Generaal
nog eens aanschrijven om te onderzoeken of de Regeering
krachtens vroegere contracten geen recht heeft vroeger bezette
punten weder te occupeeren, die contracten c. q. over te zenden
in afschrift, en te doen onderzoeken of niet een of meer Goesti's
genegen zouden zijn ons het recht te vergunnen om eene loge
te bouwen voor de Nederlandsche Handel Maatschappij «die
eigenlijk een klein fortje zou moeten zijn», zulks «tegen betaling
van een jaargeld aan den Vorst, zooals zulks te Jambi plaats
heeft, hetwelk de erkenning van het oppergezag des konings
insluit». Bij schrijven van 13 December 1837 stelt de Minister
dit alles juist zoo aan den Koning voor en stelt hij Z. M. gerust
omtrent die Engelsche geruchten. Hij vraagt machtiging nu
reeds ter zake met de Nederlandsche Handel Maatschappij in
onderhandeling te treden, desnoods onder toezegging van schade-
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loosstelling. Reeds op 18 December laat Z. M. antwoorden, dat
hij met het voorstel accoord gaat en den Minister machtigt om
met de Nederlandsche Handel Maatschappij in onderhandeling
te treden «zonder echter vooralsnog van schadeloosstelling voor
mogelijke verliezen gewag te maken, hetgeen later in overweging
zou kunnen komen, bijaldien de Maatschappij zulks van haren
kant in aanmerking mogt brengen.>

Op tweeden Kerstdag 1837 gaan de brieven van den Minister
aan den Gouverneur-Generaal en de Nederlandsche Handel
Maatschappij uit. De woordenkeus is bijna letterlijk die van het
tweede rapport-Baud. Aangaande den eersten brief vestigen
wij er nog de aandacht op, dat de Minister «het aan Uwe Exc.
moet overlaten om, indien dit zonder schijnbare bemoeijing van
het Gouvernement zal kunnen geschieden, te bewerken, dat ook
op Java gevestigde handelshuizen, aan Nederlanders toebehoorende,
hun handelsbetrekkingen met de beide meergenoemde eilanden
uitbreiden». In den brief aan de Nederlandsche Handel Maat-
schappij (in rouwrand) spreekt de Minister, overeenkomstig
's Konings wensch, niet van latere schadevergoeding. Ook legt
hij aan de Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij «de
meest mogelijke geheimhouding» op en dringt hij op een spoedig
antwoord aan.

Dit antwoord kwam reeds op 30 December 1837. «Hoezeer
voorts van de daarstelling van een Nederlandsch Handels-
Etablissement op die eilanden geene voordeden verwacht, doch
veeleer opofferingen geducht moeten worden, zijn wij echter
volkomen bereid, om ook in dezen, evenals wij deden bij de
oprigting van handelsétablissementen in de binnenlanden van
Sumatra, in het mogelijke belang van den handel, en inzonder-
heid teneinde mede te werken ter verwezenlijking der inzigten
en bedoelingen des Gouvernements, aan deszelfs verlangen
tegemoet te komen. Wij magtigen dientengevolge onze Factory
te Batavia, om nopens deze aangelegenheid met het Indische
Bestuur in overleg te treden en op den meest doelmatig geoor-
deelden voet tot de zending van een bekwaam en geschikt
persoon naar de bedoelde eilanden over te gaan, ter aanknooping
van zoodanige handelsbetrekingen, als waartoe de omstandig-
heden aanleiding zullen kunnen geven.»

Op 8 Januari 1838 stelt de Minister den Gouverneur-Generaal
en den Koning met dit schrijven in kennis en op 12 Januari
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laat de Koning berichten, dat hij het rapport ter zake zal in-
wachten.

Van nu af begint het Indische Gouvernement eene zelfstandige
actie naar aanleiding der ernstige gebeurtenissen van 1838 op
Lombok, verhaald in Hoofdstuk III. De politieke actie door
tusschenkomst van de Nederlandsche Handel Maatschappij volgens
het idée-Baud loopt vooreerst parallel met die van Wetters en
Huskus Koopman, maar daarna komt de eerste op den achter-
grond. Het stille conflict tusschen Den Haag en Buitenzorg
breidt zich meer en meer uit.

Wij kunnen ons overzicht der gebeurtenissen van 1837 ge-
voegelijk besluiten met te constateeren: 1° dat het plan-Baud
was ontworpen en uitgevoerd in Nederland zonder overleg met
den Gouverneur-Generaal; 2° dat de vestiging der Nederlandsche
Handel Maatschappij op Bali een politiek karakter had; 3° dat
de billijkheid eener eventueele schadevergoeding aan de Neder-
landsche Handel Maatschappij van het begin af door Baud, den
Minister en den Koning was erkend; 4° dat alleen op 's Konings
wensch van zoodanige schadevergoeding in de stukken aan de
Nederlandsche Handel Maatschappij niet werd gesproken; 5° dat
de Nederlandsche Handel Maatschappij deze schadevergoeding
niet als voorwaarde voor haar hulp stelde.

Nu kunnen de vragen rijzen: Dacht de Nederlandsche Handel
Maatschappij niet eens aan schadevergoeding? Verkeerde de
Directie in de meening, evenals Minister Van den Bosch, dat er op
Bali of Lombok commercieel goede zaken te maken waren, zoodat
haar bewering, dat er opofferingen te duchten waren, slechts een
ijdel en goedkoop vaderlandslievend gebaar was? Baud was lid
en secretaris geweest van de commissie, die de oprichting der
Nederlandsche Handel Maatschappij voorbereidde, en hij had een
groot aandeel gehad in het vaststellen der «artikelen van over-
eenkomst» tusschen haar en de Regeering. Tijdens zijn Minister-
schap sloot hij met de Nederlandsche Handel Maatschappij de
kapitalisatie- en consignatie-contracten, waardoor de schuld van
den Staat aan haar in jaarlijksche termijnen werd afbetaald. De
betrekkingen van Koning Willem I met de Nederlandsche Handel
Maatschappij zijn bekend genoeg. Bij de «lijnwaad-contracten»
met de Nederlandsche Regeering had de Nederlandsche Handel
Maatschappij wel degelijk garanties tegen eventueele schade
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bedongen. Het blijft dus wel eenigszins vreemd, dat zulk eene
garantie nu niet werd verlangd. Het is natuurlijk mogelijk dat,
bij de bekende verhouding van Baud en den Koning tot de
Nederlandsche Handel Maatschappij, wel op de eene of andere
wijze aan de laatste te kennen gegeven is: «Maak je niet on-
gerust, dat komt wel terecht», maar waarom wilde dan de Koning
zoodanige verzekering, die Baud en Van den Bosch vanzelf-
sprekend vonden, niet in het geheime voorstel opnemen ? Oppositie
daartegen in Nederland was in 1837 weinig te duchten. Het
minst onwaarschijnlijk is nog, dat men met de Regeering in
Indië nog voldoende consideratie had om zoodanige garantie
niet buiten haar om te verleenen. Baud was er de man niet
naar om te aarzelen den Gouverneur-Generaal De Eerens te
stellen voor het fait accompli van het inroepen van politieke
hulp aan de Nederlandsche Handel Maatschappij, maar de
Koning, die de verhoudingen wel zal hebben gekend en die
misschien ook andere raadgevers heeft gehad, zal deze garantie
liever niet hebben willen doen opnemen in een ook naar Buiten-
zorg te zenden stuk. Ware vooraf de meening van den Gouver-
neur-Generaal en den Raad van Indië gevraagd over het Neder-
landsche Handel Maatschappij-plan, dan zou wellicht een afwijzend
advies zijn gevolgd. Zoowel bij den groothandel als in hooge
regeeringskringen in Indië heerschte ten opzichte van dit ge-
privilegieerde handelslichaam eene weinig gunstige gezindheid.

•Dat de Directie in Nederland op einde December 1837 in de
meening zou verkeeren, dat op Bali en Lombok bijzonder voor-
deelige handelszaken waren te doen vindt geen steun in de
aan dien tijd voorafgaande Jaarverslagen van de Factorij der
Nederlandsche Handel Maatschappij. In April 1836 waren twee
employe's uitgezonden om op Bali en Lombok en in de Molukken
te gaan onderzoeken of de Maatschappij op dit terrein haar
zaken zou kunnen uitbreiden, maar door omstandigheden buiten
hun bereik hadden zij juist Bali en Lombok niet kunnen be-
zoeken. Die employe's hadden eene kabinets-missive van den
Gouverneur-Generaal meegekregen ter introductie bij de be-
stuursambtenaren. In deze missive, in de Jaarverslagen, in
officieele stukken vinden wij veel onzakelijkheid; de dat tijdvak
kenmerkende gezvvollenheid en het vertoon van vaderlandsliefde
vallen telkens op. Het was nog de tijd van Vader VVillem, van
de «ontzinde Belgen», van het pas herwonnen volksbestaan.
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Het tweeslachtige, dat de Nederlandsche Handel Maatschappij in
haar eerste bestaansperiode kenmerkte als commercieel lichaam
en als — ten deele om ideëele redenen opgericht — bestuurs-
instrument, vinden wij terug in de Bali-geschiedenis. Daaruit zal
wellicht zijn te verklaren, dat de Directie er zich bij neerlegde,
dat de Bali-zaak werd opgezet zonder schriftelijke toezegging
van garantie voor eventueele schade. De zaak is unbusinesslike
behandeld, maar werpt geen smet op het karakter der daarbij
betrokkenen, gelet op den toenmaals bestaanden bestuursvorm
der koloniën.

1838.

De Factorij van de Nederlandsche Handel Maatschappij te
Batavia kon niet zoo dadelijk gevolg geven aan de haar ver-
strekte opdracht wegens den inmiddels uitgebarsten oorlog op
Lombok tusschen Mataram met King en Karangasem-Lombok
met Byrd en Lange als bondgenooten. De President der Factorij
C. J. Verkouteren is met den Gouverneur-Generaal wezen praten.
Ze zullen eerst maar iemand tot onderzoek uitzenden, die moet
probeeren goede vrienden met een Goesti te worden. Eerst zou
de heer G. D. Schlegel gaan, 1' employé van het agentschap
Soerabaja, belast met het kantoor Pasoeroean. Maar die kon niet
vertrekken door den oorlog en later niet door de ziekte zijner
echtgenoote. Toen bood de Agent te Soerabaja C. A. Granpré
Molière zich zelven aan.

Inmiddels moest de ministerieele brief van 25 November 1836
met de adviezen van Kruseman en Baud (1* advies) nog worden
beantwoord!

De Raad van Indië diende op 18 Mei 1838 van advies hierover.
Dit week eenigszins af van het eerste advies-Baud; het tweede
advies-Baud, aangaande een Nederlandsche Handel Maatschappij-
kantoor op Bali, wordt er zelfs niet in genoemd. ' De Raad van
Indië voelt er niet voor dien Engelschen handel maar geheel vrij te
laten en zoo den vinger te reiken, die later aanleiding zou geven

' Het schrijven van den Minister van 26 December 1837 en 8 Januari 1838,
met het 2" adiies-Baud wordt pas beantwoord op 27 September 1839, dua
na 21 maanden! De Gouverneur-Generaal De Eerens zegt daarin, dat hij dit
schrijven kort na 10 Juli 1838 had ontvangen. De Factory der Nederlandsche
Handel Maatschappij reageerde echter reeds 30 April 1838 op den haar ge-
lijktijdig gezonden brief over dit plan van Baud, en de Directie had er met
den Gouverneur-Generaal al over geconfereerd!
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tot het grijpen van de geheele hand. Hij is het niet met Baud
eens dat alleen Java-rijst aan het Gouvernement zou moeten
worden geleverd. Waarom te bevorderen, dat de vreemdelingen
voor een prikje de kostelijke Lombok- en Bali-rijst opkoopen?
Met Baud meent de Raad, dat er wel eens een gelegenheid zou
komen voor een politiek contractje met een Balischen Goesti:
kort geleden nog was er zoo'n gelegenheid geweest toen toe-
stemming was gevraagd «tot het aangaan van een huwelijk
tusschen de familie van den Panumbahan van Pamekasan en
die van de vorsten op Balie». Heel goed is de Raad anders niet
op de hoogte van de Bali-affaires; het valt op, dat hij zelfs
niet scheen te beschikken over het Rapport van Van den Broek
van 1818, maar dit moest vernemen uit «De Oosterling» van
1835. Haar advies komt er op neer iemand van de Factory
naar Bali te sturen om te zien of Nederlanders er handelszaken
zouden kunnen doen met de vorsten — wij weten al dat de
President der Factorij zulks al had bepraat met den Gouverneur-
Generaal —; verder om de Factorij advies te vragen over
Kruseman's voorstel aangaande den vrijen handel in oorlogs-
gerei en kèpèng-kopergeld uit entrepot's op Java naar de eilanden
buiten Java en om aan de Generale Directie van Financiën het-
zelfde te vragen ten opzichte van het voorstel-Levyssohn van
5 Maart 1836 en 4 October 1837 om te Banjoewangi een
entrepot op te richten onder leiding der Nederlandsche Handel
Maatschappij, vanwaar onder alle vlaggen en vrij van rechten
en formaliteiten de handel op Bali en Lombok kon worden
gedreven.

Dus niets over het plan van een onder-agentschap van de
Nederlandsche Handel Maatschappij op Bali of Lombok.

De Minister in Den Haag hoorde van den oorlog, op Lombok
van Januari tot Juni 1838 gevoerd, weer het eerst door de mede-
deelingen van de Factory aan hare Directie te Amsterdam,
berichten die vrij verward en niet geheel juist waren, opgevangen
van de geruchten, die overwaaiden naar Soerabaja en Batavia.

Het scheen wel of den Gouverneur-Generaal De Eerens het
hoofd omliep. Pas op 10 Juli 1838 gaat vanuit Magelang, waar
hij destijds vertoefde, het antwoord op den brief van 25 Novem-
ber 1836 (eerste advies-Baud; advies-Kruseman) weg. En nog
is het eigenlijk geen antwoord. De Gouverneur-Generaal zegt,

Dl. 79. 16

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:54AM
via free access



242 DE NEDERLANDSCHE MACHT OP BALI EN LOMBOK.

dat hij zich «vooreerst nog onbevoegd acht om de redeneringen
van de heeren Kruseman en Baud naar waarde te beoordeelen,
evenmin als onze ware positie jegens Bali», maar hij heeft raad
gevraagd, links en rechts, en zal dan later wel zijne conside-
ration bij de adviezen voegen. Verder geeft hij een zeer kort
overzicht van de gebeurtenissen op Lombok en afschriften van
de daarover ontvangen berichten, van het besluit der zending
van Wetters en van het advies van den Raad van Indië van
18 Mei.

Denzelfden dag vraagt hij overeenkomstig dit advies aan de
Factory haar gevoelens mede te deelen over de genoemde
punten. Deze wacht nu tot 13 Augustus met haar antwoord.
Zij wil wachten met haar commissaris te zenden; de oorlog op
Lombok schijnt wel uit te zijn, maar goede vrienden zijn Mataram
en Karangasem-Lombok nog niet en dus zou die commissaris
moeielijk onpartijdig kunnen blijven. Ook wil zij wachten tot
Wetters terug is, die «naar wij vernemen» naar Lombok is
gezonden. Zij vraagt of zij inzage mag hebben van de berichten,
die over dien oorlog zijn binnengekomen (alles geheime stukken
natuurlijk!) en nog komen zullen. Het bestuur acht het voor
de concurrentie met Singapoera ook noodig den handel in bus-
kruit en wapenen uit de entrepots van Java naar de andere
eilanden vrij te laten, doch over het kopergeld wil het zoodanige
faciliteit ten hoogste verleenen voor de Balische pitjes (kèpèngs,
Chineesche duiten met een vierkant gat).

De Minister van Koloniën kon op 20 November 1838 aan
den Koning de ontvangst van De Kerens' schrijven van 10 Juli
berichten, met de boodschap er bij: laten wij nu eerst maar
antwoord afwachten op het 2^ voorstel van Baud van 26 Decem-
ber 1837 aangaande het sub-agentschap van de Nederlandsche
Handel Maatschappij op Bali.

Wetters' verslag aan den Gouverneur-Generaal verschijnt 11 Sep-
tember 1838. * De Factory krijgt er een afschrift van en C A .
Granpré Molière trekt op 28 November d. a. v. op het onderzoek
uit, na zijn agentschap Soerabaja te hebben overgegeven aan zijn
employé D. Boelen Schuurman. Het gaat grootscheeps: hij reist
met de brik «Ondernemer», kapitein Curtis, ingehuurd voor

' De hoofdzaken er uit zijn reeds door Melvill van Carnbee gepubliceerd
in Moniteur des Indes I, 1846—1847, Essai d'une description de Bali et de
Lombok.
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ƒ2500 's maands, en zou op verzoek der Factory geconvoyeerd
worden door den civielen oorlogsschoener «Zwaluw» onder kapi-
tein Kobold. Hij krijgt een welomschreven lijst van punten ten
onderzoek mee en brieven van aanbeveling van den Gouverneur-
Generaal voor de vorsten van Bali en Lombok om daarvan in
geval van nood of gevaar gebruik te maken. Want heel veilig
was het nog niet; uit Wetters' rapport was gebleken, dat een
tweede oorlog op Lombok te verwachten was en te Soerabaja
was pas bericht ontvangen, dat de Chineesche gezagvoerder van
de ter reede van Ampenan liggende brik Fatal Berakat onder
Hollandsche vlag was vermoord. Aan Granpré Molière was op
het hart gedrukt nog eens met Wetters te gaan spreken en vooral
de politieke bedoeling van zijn zending te verheimelijken. Wetters
was van 17 Augustus tot 3 September in Badoeng geweest en
had daar de radja's nog het meest geschikt gevonden.

Molière's rapport * is ook vreeselijk lang, evenals dat van
Wetters. Hij vertrok 28 November 1838 van Soerabaja, kwam
5 December voor Toeban (Oosthaven van Badoeng) en nam
den 18*™ Januari 1839 van Pidjoe (Oost-Lombok) de terugreis
aan om 6 Februari d. a. v. te Soerabaja terug te keeren na 70
dagen reis. Zijn rapport is van 14 Februari 1839.

De eerste indruk, dien zoowel dit verslag als het vijf maanden
oudere van Wetters oplevert voor den hedendaagschen lezer,
is wel: Wat zijn de bevolkingen van Bali en Lombok in twee
of drie generaties onder Nederlandschen invloed ontzaggelijk
vooruitgegaan in welvaart, in beschaving, in levensgeluk, in ont-
plooiing ook van moreele en artistieke krachten!

1839.

De convoyeering door de «Zwaluw» heeft niets te beduiden
gehad, verhaalt Granpré Molière, «hetgeen trouwens niemand
bevreemdde, die bekend was met de wijze, waarop de gezag-
hebber van dit vaartuig zich over de gemelde opgedragene
zending had uitgelaten». De Zwaluw was pas 22 November van
Batavia vertrokken en 7 December te Soerabaja aangekomen;
vandaar pas den 14*'" December vertrokken en 22 December
weer te Soerabaja teruggekomen. Hier treffen we al eene duidelijke
uiting aan van de tegenwerking, die het in Den Haag uitgedachte

Deels gepubliceerd door Melvill van Carnbee, 1 c.
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Nederlandsche Handel Maatschappij-plan in Batavia ondervond.
De afgezant had den heer Mobron in dienst genomen a ƒ 200

per maand, een merkwaardig type, die zijn bescheiden rol in
de gebeurtenissen van Bali en Lombok vervulde. Hij was een
Indo-Europeaan van Java, die met zijn brik Goenoeng Api jaren
lang handel had gedreven op deze eilanden; een dier roman-
tische figuren — en wel te beschouwen als de laatste van deze —
die in de twee voorafgaande eeuwen als handeldrijvende «burgers»
zoovele wild-avontuurlijke gebeurtenissen op de kusten van Bali
en Lombok hadden beleefd. Omstreeks 1835 was hij met zijn
brik de Laboehan-Tring-baai (Westkust van Lombok) binnen-
geloopen om zijn vaartuig te herstellen. Daar werd hij door
ziekte overvallen; zijn equipage deserteerde en sedert leefde hij
als berooid man onder de bescherming van Karangasem. Toen
de oorlog uitbrak werd hij naar de poeri van Karangasem ont-
boden en na afloop daarvan ging hij naar Ampenan, waar Wetters
hem in ellendigen staat aantrof. Daar Karangasem de ver-
liezende partij was had men hem van alles beroofd. Wetters
gaf hem gelegenheid naar Soerabaja te komen, waar hij in dienst
trad van Granpré Molière's expeditie. Wetters meent, dat hij
geen deel had genomen aan den oorlog; Helms verhaalt, dat
hij adjudant was van Lange (Karangasem-partij) en comman-
dant van diens artillerie. Op een dag springt zijn kruitmagazijn
in de lucht en verwoest het dorp, waarbij dit lag. De verbitterde
inboorlingen willen hem te lijf gaan en Mobron redt slechts zijn
leven door zich een geheelen dag met het hoofd boven water
in een vijver te verschuilen. *

Van 6 December tot 1 Januari vertoefde Granpré Molière
aan wal in Zuid-Bali, waar hij Badoeng, Kaloengkoeng en Karang-
asem bezocht. Hij werd er met verwondering en wantrouwen
ontvangen, zoodat hij wel gedwongen was zijn aanbevelings-
brieven van den Gouverneur-Generaal voor den dag te halen,
maar later ging het beter. Zijn geweren, muzijkdoosjes, likeuren
en sterke dranken deden nuttig werk. Hij reisde met 4 tot 6
paarden en 30 tot 60 dragers — want hij had eigen meubilair
moeten meenemen. Tabanan kon hij wegens latenten oorlogs-
toestand niet bezoeken.

Op Lombok bezocht hij de havens van West- en Oostkust.

i Ludvig Verner Helms. Pioneering in the far East. London 1882, p. 1G—17.
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Hier was de ontvangst zeer stroef; door den invloed van King
was er niets te beginnen. Hij kon ook niet over land van West-
naar Oostkust reizen. De radja van Karang Asem-Lombok wilde
hem zelfs niet ontvangen.

Het rapport bevat een schat van inlichtingen over producten,
handel, politiek en godsdienst en is over 't geheel nog al op-
timistisch van toon, hoewel hij zich niet ontveinst, dat in de eerste
jaren zware verliezen zouden worden geleden op den handel,
hoofdzakelijk door de onbehoorlijke wijze, waarop die handel
door het bestaan van het sabandar-stelsel moest worden gedreven.

Tusschen de vorsten van Kloengkoeng en die van Badoeng
bestond zelfs een soort van naijver, wie het kantoor van de
Nederlandsche Handel Maatschappij zou krijgen! Eerst later
zou men beseffen, wat van die vriendelijkheid te denken; voor-
loopig was het den vorsten alleen om de heb te doen.

Op Bali was, rapporteerde Granpré Molière, het Nederlandsche
Gouvernement van Java algemeen geacht en gevreesd; op Lombok
niet, door den invloed van King.

Tusschen eene vestiging in Kloengkoeng (te Koesamba) of in
Badoeng (te Koeta) moest worden gekozen, maar dan gauw,
want Lange wilde al een agentschap te Koeta vestigen (hij kwam
er al heel spoedig zelf!) en had al een plekje van de radja's
aangewezen gekregen. Granpré Molière had te Koeta maar vast
een gunstige plek voor het établissement aangewezen. ;

Opmerkelijk is het, dat hij betrekkelijk gunstig spreekt over
de wegen op Zuid-Bali, in tegenstelling met alle toenmalige en
ook nog veel latere berichtgevers.

De radja van Kloengkoeng bood aan, als hij het kantoor in
zijn land kreeg, den riviermond van Koesamba te laten uitdiepen
en hij zond zelfs Granpré Molière als geschenk nog een zwart
paard achterna, «welke soort op Bali alleen door de vorste» of
hunne nabestaanden mogen bereden worden». Maar hij had dezen
vorst een rhinoceros moeten beloven (naast een aantal kleinig-
heden); «die vorst hecht daaraan eene groote waarde, als wordende
bij hunne godsdienstige feesten de horen, het vleesch, het
bloed en de huid van dit dier gebezigd» ; kan 't geen levend
dier zijn, dan toch vooral de horen, het vleesch, het bloed en
de huid zenden. Granpré Molière dringt hierop sterk aan; deze
soort beloften zijn hem als het ware afgeperst, zegt hij. Radja
Kasiman van Badoeng wou lood in blokken, al was het tot
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100 pikoel toe, inruilen voor rijst. Een ondernemende dochter
van Radja Pametjoetan had hem in gedeeltelijke afbetaling voor
gekochte lijnwaden 3 pikoel tabak gezonden a ƒ 12 koper per
pikoel; hij had die maar meegenomen, evenals drie slaven, die
zij hem opdrong, reeds aan boord zijnde; er zat niets op dan
de menschen mee te nemen (wat zij wel wilden) en hen te
Soerabaja in de pakhuizen aan 't werk te zetten.

Aan 't eind de Nota der gemaakte onkosten, bedragende
/ «eene belangrijke som, vooral wanneer daarvan voor
den vervolge geene vruchten geplukt kunnen worden, doch die
ik in de gegevene omstandigheden geene kans heb gezien te
verminderen». Zoowel in het afschrift berustend in het archief
van het Departement van Koloniën als in dat van de Neder-
landsche Handel Maatschappij is dit bedrag niet ingevuld. Bij
de afrekening zou blijken, dat deze expeditie ƒ9738.58 had
gekost.

Uit de geheime notulen der Vergadering van de Factorij te
Batavia van de Nederlandsche Handel Maatschappij op 4 Maart
1839. Tegenwoordig de Heeren C. J. Verkouteren, president;
Th. Schuurman en L. M. F. Plate, leden, en VV. Poolman,
kommies-notularis. — Het rapport-Granpré Molière met de daarop
betrekking hebbende stukken komt ter tafel. Het établissement
zal veel geld en zorgen kosten. «Deze bedenkingen, hoe gewigtig
ook onder andere omstandigheden, moeten wijken bij de over-
weging met welk doel de vestiging van eene Nederlandsche
Handelstak op Bali gewenscht wordt en bij de opmerking welk
nut daardoor voor algemeene belangen kan gewacht worden.»
Men besluit tot de oprichting. Granpré Molière zal de plaats
aanwijzen, «welke bij het beginsel zal worden bepaald om niet
angstvallig toe te zien op het behalen van dadelijke winsten,
maar om zooveel mogelijk vreemde invloed te keeren en lang-
zamerhand het vertrouwen van de verschillende Baliesche vorsten
te winnen.» Besloten wordt:
A. D. Boelen Schuurman te benoemen tot Agent op Balie op

ƒ500 p. m. en eene afzonderlijke rekening aan te houden
van het Bali-établissement.

B. Granpré Molière zal een assistent voor dezen voordragen.
C. Een vaartuig te koopen voor het établissement.
D. De bescherming van het Gouvernement voor personen en
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goederen van het Agentschap-Bali zal worden ingeroepen
voorzoover die kan worden verkregen door gestadige bezoeken
van oorlogsschepen.

E. Naar aanleiding van het Gouvernements geheim besluit van
10 Juli 1838 en ten vervolge van den brief der Factorij van
10 Augustus d. a. v. zal worden geadviseerd : invoer van vuur-
wapens, buskruit en Balische pitjes in de entrepots van Java
toestaan.

In den brief der Factorij aan den Gouverneur-Generaal van
12 Maart 1839 wordt ook het politieke karakter dezer vestiging
op den voorgrond geschoven en deze als een daad van vader-
landsliefde voorgesteld; het zal ons geld kosten, maar dan nog
«zijn wij van oordeel, deze anders vrij gewigtige bedenking in
het tegenwoordige geval aan algemeene Nederlandsche belangen
te moeten ondergeschikt maken».

De besluiten van de Factorij onder D. en E. leiden tot eenige
van te voren niet overdachte consequenties en nu breekt de
oppositie in Indië tegen het Haagsche Nederlandsche Handel
Maatschappij-plan in volle kracht los, waarbij alle ideëel-
vaderlandslievende overwegingen aan beide zijden in den oppositie-
storm verstuiven.

De Schout-bij-Nacht, Marine-commandant, begint met omtrent
D. te berichten: «ik heb geen schepen genoeg om ook nog,
behalve op de zeeroovers, op het kantoor van de Nederlandsche
Handel Maatschappij te passen». Voor de zending van den
Go7(Z'ernet/ients-a.mbtenaar Wetters kon hij echter wel 4 schepen
missen!

Omtrent punt E. komt de Generale Directie van Financiën
op haar achterste beenen te staan. Een lange, soms vinnige en
niet altijd onpersoonlijke correspondentie wordt samengevat in
haar advies aan den Raad van Nederlandsen Indië van 7 Juni
1839. Het voorstel van Levyssohn omtrent een entrepot — eigenlijk
een bijzonder soort van vrijhaven — te Banjoewangi neemt hierin
natuurlijk een plaats in. De Directeur-Generaal van Financiën
J. du Puy, de Directeur der Middelen en Domeinen Van der
Vinne en de Directeur der Producten en Civiele Magazijnen
Halewijn, vormende de Generale Directie van Financiën, argu
menteeren: Commercieel belang voor Indië is er bij het plan
van den Minister en Baud omtrent het Bali-kantoor van de
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Nederlandsche Handel Maatschappij heel weinig betrokken «ook
omdat [de onderneming] eerder verlies dan voordeel belooft;
de Handel Maatschappij zal voorzeker dit verlies op het Gouverne-
ment willen verhalen en zulks zal niet wel kunnen worden ver-
meden, wanneer het agentschap ter voldoening aan het ver-
langen van het Gouvernement te Balie of Lombok is aangesteld;
het geven van eenen waarborg van dezen aard zoude echter niet
strooken met den tegenwoordigen regel van de meest mogelijke
bezuiniging en spaarzaamheid, ofschoon ook weder aan den
anderen kant, indien de politiek zoodanige handelsexploratie van
Bali en Lombok vorderde, ingevolge nadere aanschrijvingen van
den Minister hierover zoude kunnen worden heengestapt. > Uit
dit citaat blijkt dat men toen in Indië al wel degelijk besefte,
dat de Nederlandsche Handel Maatschappij zich zou laten be-
talen voor haar diensten. En nu de opposanten de bestaans-
reden van de Bali-vestiging gaan negeeren zorgt de Nederlandsche
Handel Maatschappij van haar kant óók, dat de Regeering zulks
weet, zooals wij straks zullen zien.

Het advies betoogt verder dat ook staatkundig de zaak van
minder belang is, dan men in Holland denkt; dat Engelsche
gevaar is zoo groot niet. En dan, welke bescherming verlangt
de Factorij ? Zonder vechten met de vorsten zou eene werkelijke
bescherming met fort, oorlogsschepen enz. toch niet kunnen ge-
schieden. En te vechten ligt toch niet in 's Ministers bedoeling?
En zelfs eene ernstige vestiging zou nog geen doel treffen onder
de menigvuldige staatjes, steeds in onderlinge spanning levend;
vestigt men zich in één zoo'n staatje, dan lokt men de Engelschen
juist naar een ander. Maar het ergste is: zou zulk eene Bali-
vestiging kunnen bestaan, dan moest eerst onze commercieele
legislatie inzake invoer van wapens en buskruit, katoenen en
wollen stoffen, het opium-monopolie, aardewerk en de pitjes
grondig worden gewijzigd en dat willen Baud en ook de Koning
niet. De Generale Directie van Financiën geeft dus als haar
gevoelen te kennen «dat het vooralsnog niet noodig, noch nuttig,
noch voordeelig zoude zijn om een dadelijke uitwerking te
geven aan het denkbeeld van den Minister; om maar Z. E. te
verzoeken om bepaalde bevelen en magtiging om, mocht aan
de zaak gevolg worden gegeven, een of meer punten van Bali
met troepen en een fort te bezetten, hetzij met of zonder toe-
Stemming van de vorsten; om dan het Nederlandsche eskader
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in Indië zoodanig te versterken, dat 1 of meer oorlogsschepen
in de wateren van Bali kunnen worden gestationneerd ter be-
scherming van de Nederlandsche posten en den handel; en
eindelijk om dan ook de noodige uitgaven te doen, die thans
uit de gewone begrooting van Nederlandsch Indië niet kunnen
worden bestreden.»

Wat met zoo'n advies aan te vangen ? Terwijl de loge op
Bali al wordt ingericht zoo maar aan Minister en Koning te
zeggen: «zóó is het onzinnig, maar wilt ge Bali hebben, vecht
er dan om en betaal het zelf», dat kan toch een Raad van Indië
niet doen.

Er kwam nog iets bij. Van het Engelsch-Indisch Bestuur was
het verdachte schrijven gekomen om opgave te willen doen van
alle natiën, stammen en hoofden, die onder onzen invloed
stonden, teneinde onaangename verwikkelingen met deze van
de zijde der Britsche autoriteiten te voorkomen. * Het Engelsche
gevaar moest den leden van den Raad niet zoo licht lijken als
aan de Generale Directie van Financiën.

Het raadslid Carel Sirardus Willem van Hogendorp, zoon van
Dirk, op zijn 52*'̂  jaar voor de tweede maal in Indischen dienst
getreden, wil de vestiging van de Nederlandsche Handel Maat-
schappij maar op Banjoewangi hebben, wijl die op Bali moeilijk
te beschermen zou zijn. Het moet dan maar werken met onder-
agenten en kleine scheepjes te Koesamba en Badoeng. En die
wijziging in de commercieele legislatie (wapens, buskruit, kleedjes,
opium, duiten) — dat moeten ze in Holland maar uitmaken.
Zijn ambtgenoot J. van Schoor adviseert conform. Het advies
van het jongste en tevens oudste lid van den Raad Mr. Pieter
Merkus gaf den doorslag. Deze was begin 1816 in Indië ge-
komen en reeds in Juni 1829 Raadslid geworden; als echte
brasseur d'affaires had hij in 1830 de liquidatie van den Java-
oorlog geregeld en in 1839 de zaken op Sumatra's Westkust
na den Padri-oorlog. Hij streed als raadslid tegen Van den Bosch'
Cultuurstelsel en kreeg het ook met Baud, diens opvolger als
Gouverneur-Generaal, te kwaad als vermoedelijk schrijver van
twee anti-Cultuurstelsel-brochures, waarvoor van archiefstukken
van het Gouvernement gebruik was gemaakt. Terwijl hij met
verlof in Holland was had de reorganisatie van den Raad van

' Zie Bijvanok, 1. c. p. 15.
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Indië plaats (1836), waardoor dit een bloot adviseerend college
werd. Merkus werd gepensionneerd. In December 1838 werd
hij echter weer herbenoemd en later, als Gouverneur-Generaal
(van October 1840 tot zijn overlijden te Soerabaja op 2 Augustus
1844) had hij na Van den Bosch met zijn anderen opponent
Baud als Minister van Koloniën samen te werken.

Merkus toonde in zijn advies aan, dat het wel degelijk op
den duur op eene vestiging der Engelsche macht op Lombok
zou uitloopen als wij daar Gods water over Gods akker lieten
loopen. En dat ondanks artikel 12 van het tractaat van 1824.
«De zamenhang en de bewoordingen van artikel 12 kunnen aan-
leiding geven tot verschillende interpretatiën, welke, schoon
welligt ongegrond, voor den zwaksten altoos nadeelig uitloopen

Dat gevaar bestaat nu en altoos.» Zooals het nu
gaat krijgen wij op Bali en Lombok geen loges, «die eigenlijk
kleine fortjes zouden moeten zijn». Dus: onderhandelingen met
de vorsten van Bali en Lombok aanvangen «teneinde hen in
zoodanige verhouding tot ons bestuur te bengen, dat zij buiten
vreemden invloed zouden zijn gesteld». En dan onderhandelen
over de vestiging van commercieele agentschappen, speciaal van
de Nederlandsche Handel Maatschappij. Op Bali schijnt dit
te gaan; op Lombok kan men dan met meer klem handelen;
alles wat er gebeurd is zou dit volkomen wettigen. Aldus Merkus'
redeneering.

Op 27 September 1839 ging het bericht met dit advies van
den Gouverneur-Generaal naar den Minister van Koloniën weg,
waarmee eindelijk .ook de brieven van dezen van 26 December
1837 en 8 Januari 1838 werden beantwoord, 't Was een groote
bundel Bijlagen, die er bij behoorde. Het contract van Wetters
van 1827 komt nu eindelijk ook voor den dag. De oude aan-
rakingen met Bali worden opgesomd om te betoogen dat uit
niets blijkt, dat de vorsten op eenigerlei wijze onder ons gezag
zouden staan; wij zijn alleen met Badoeng «duurzaam bevriend».
Van het entrepot of «vrij territoir» te Banjoewangi zien wij af.
Van de veranderingen in de commercieele legislatie alleen ter
wille van Bali en Lombok zijn wij evenmin als Baud voorstanders,
maar omdat de Nederlandsche Handel Maatschappij daar nu
eenmaal op staat laten wij dit punt aan U over (Baud trad
1 Januari 1840 zelf op als minister).

Bij besluit van denzelfden 27*'*" September 1839 werd tot de
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uitzending van een onderhandelaar besloten en bij idem van
10 December daartoe de ambtenaar op wachtgeld H. J. Huskus
Koopman aangewezen op een tractement van ƒ700 per maand
en ƒ300 reis- en andere kosten, en tevens diens instructie
vastgesteld.

Hiermede was dus de feitelijke scheiding tusschen de politieke
en de commercieele actie op Bali en Lombok geschied.

De Factorij wachtte niet op al het geadviseer. Op 10 Mei
1839 kocht zij den te Rembang in aanbouw zijnden schoener
«Merkurius» voor het Agentschap te Bali. Als kapitein daarvan
zou optreden de luitenant der Koloniale Marine D. C. M. Bouw-
meester, die daarvoor verlof uit 's Lands dienst bekwam. In
afwachting dat dit schip gereed zou komen werd de bark «Blora»
ingehuurd voor ƒ 1800 per maand.

De «levendige Rhinoceros> voor den vorst van Kloengkoeng,
«tevens opperpriester van Balie», werd door tusschenkomst van
het Bestuur werkelijk verkregen en met de J. P. Koen naar
Soerabaja verzonden, waar de Blora het beest overnam.

Na velerlei voorbereiding kon de jonge, maar als zeer be-
kwaam en bezadigd geroemde D. Boelen Schuurman op 10 Juli
1839 vertrekken met G. W. Veenman Bouman als employé en
met den ons reeds bekenden Mobron. Aan boord bevond zich
voor eene factuurswaarde van ƒ 42000 aan lijnwaden, geschenk-
goederen en specie en verder materialen en gereedschappen voor
het bouwen van een huis. Op 30 Juli kwam de Blora aan op
de Westelijke reede van Koeta.

Hoe teleurstellend was de ontvangst!
In het archief der Nederlandsche Handel Maatschappij berust

een belangwekkend verslag van den heer D. B. Schuurman over
zijn verrichtingen als agent op Bali van 1 Augustus 1839 af
tot zijn aftreden op 1 November 1840, toen hij werd opgevolgd
door Andries Beetz Azn. Het telt 55 groote bladzijden schrift.
Wij hebben aan dit verslag een en ander ontleend, dat in
de officieele stukken niet voorkomt.

De eerste zes maanden van zijn verblijf te Koeta blijven in
Schuurman's herinnering als een nachtmerrie voortleven. Later
werd het gezelliger, haast altijd gasten, geregelder communicatie
met Java, niet te veel werk!

Op 31 Juli stapt Schuurman aan wal. Niets te zien dan zes
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armoedige loodsjes van dèngdèng-makers uit Banjoewangi, hoewel
daags te voren een boodschapper naar Koeta was gezonden. Dus
loopen, 3 paal. Juist als hij te Koeta aankomt is de pembekel
met 2 paarden gereed. Weer wachten tot vier uur 's middags,
toen er drie paarden en een paar mannen gereed waren voor
het vertrek naar de poera's, resp. 9 en 12 a 13 K. M. van Koeta.
Te Pametjoetan een half uur wachten voor een poortje, om
zoolang te dienen als publieke vermakelijkheid voor het volk.
Onbeschoft ontvangen, ofschoon vooraf bekend was gemaakt,
dat hij een brief bracht van den Gouverneur-Generaal. De vorst
wou niet over den handel praten, maar alleen over den rhino-
ceros, 'n Lugubere nacht op een balé-balé. Den volgenden dag,
1 Augustus, naar Kesiman; nog trotscher ontvangst, maar met
hem kon tenminste iets bepraat worden en hij deed beloften
van hulp, die hij niet den wil of de macht had om na te komen.
Toen een wanhopig gesol om een huis te kunnen betrekken;
op 17 Augustus weer naar de vorsten om dezen een pracht-
sabel als geschenk aan te bieden. Pametjoetan scheen er mee
in zijn schik; Kasiman zei alleen: Nah! Op 28 Augustus, dus
na 4 weken, kon hij eindelijk in zijn voorloopige woning trekken;
een erf met muren en eenige hutten van klei. In dien tusschentijd
moesten de Europeanen tot hun groot verdriet en nog grooter
verveling ook nog feesten bijwonen in de poeri Kesiman.

De rhinoceros veroorzaakte nog meer soesah. Natuurlijk wou
geen Badoengsche groote helpen om dit bijzondere geschenk
voor Kloengkoeng's vorst te lossen. Kasiman was al nijdig ge-
weest, dat hij het gewenschte metalen kanon — een «pasangan»
van dat, hetwelk hij reeds bezat en waarom hij Wetters al had
gevraagd — niet had gekregen en Schuurman had instantelijk
geschreven om dit stuk toch ten spoedigste te zenden. Hij had
wel een ijzeren kanon meegebracht, maar geen metalen (bronzen?).
De vergunning om te Koeta te mogen blijven was zelfs afhankelijk
gesteld van de verkrijging van dit kanon. Om den rhinoceros
te lossen had kapitein Thierbach 600 bamboe's en vijf djoekoeng's
(kleine vaartuigen) noodig. Enkele bamboe's werden gebracht,
maar even snel weer gestolen. Eindelijk op 31 Augustus kwam
het beest, na krachtige bevelen van den radja van Kloengkoeng,
toch aan den wal. Het diertje had ƒ869.25 gekost!

Nu Schuurman «geïnstalleerd» was ondernam hij dadelijk een
reis naar Kloengkoeng, waar hij met zijn geschenken goed werd
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ontvangen, maar weinig handel kon drijven. De terugreis ging
over Gianjar. Toen hij daar een uur tevergeefs voor de poeri
had staan wachten, zonder dat Déwa Manggis hem ontving,
reed hij maar verder, omdat hij niet bij nacht wilde reizen.

Al heel spoedig kwamen de eerste blijkbare uitingen van
kwaadwilligheid: brandstichting en pogingen daartoe. Op hulp
en bescherming van de vorsten viel niet te rekenen; die woonden
te ver weg en hadden blijkbaar te Koeta geen behoorlijk verant-
woordelijken ondergeschikte, hoewel Schuurman telkens had ge-'
vraagd zoo iemand aan te wijzen.

De Javaansche matrozen van de Blora nam Schuurman in
dienst om het erf en de lokalen wat in orde te maken. Telkens
werden de Europeanen door de vorsten ontboden, soms voor
feesten, soms heelemaal voor niets. Ook de grooten des lands
kwamen nu en dan, steeds met eenige staatsie, naar Koeta, ge-
dreven door nieuwgierigheid. Eenige handel in lijnwaden werd
daarbij gedreven. «Bij het sluiten van zulke verkoopen wordt
voortdurend een overgroot geduld en ware lankmoedigheid ver-
eischt, althans wanneer men zich te binnen brengt zaken te
behartigen vanwege een lichaam als de Nederlandsche Handel
Maatschappij.»

De «Blora> werd 16 September teruggezonden naar Soerabaja,
ter bezuiniging en omdat men voor de veiligheid toch niet aan
dit schip had; daarvoor lag het te ver weg.

Op 29 October kwam Z.M.'s stoomschip «Phoenix», comman-
dant de luitenant t. z. 2' kl. Stoll, ter reede. Op aandringen van
de Factorij was eindelijk dit schip gezonden tot vlagvertoon.
Schuurman bracht met Stoll en andere officieren een bezoek aan de
poeri's en had bij de radja's op eenige honneurs voor deze heeren
aangedrongen, maar van die beleefdheden was niet veel gekomen.

De radja's vroegen wat dat stoomschip kwam doen. «Op
roovers kruisen», werd hun wijsgemaakt. Van de uitleggingen
hoe zoo'n stoomschip in elkaar zat begrepen zij niets.

Met de «Phoenix» kwam ook de heer J. A. Santbergen mee,
ter vervanging van Veenman Bouman, die wegens zwakke ge-
zondheid naar Java terug moest.

Omtrent dezen tijd begint Schuurman voor 't eerst den on-
aangenamen invloed te ondervinden van den booswicht Goesti
Ngoerah K'toet, neef van Kasiman, van professie moordenaar,
brandstichter, oplichter en dief, dezelfde over vvien Dubois schrijft,
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8 jaar vroeger. Deze K'toet is «voor mij altijd een bron van
groot verdriet en veel zorgen geweest.»

Op 24 November kwam eindelijk het eigen schip, de Mercurius.
Het bracht timmerhout, balken, goed sluitwerk vooral! en 3
timmerlui, gezonden door den assistent-resident van Banjoewangi,
zoodat het verblijf er spoedig beter begon uit te zien.

Van 16 tot 21 December 1839 deed Schuurman een reis met
zijn Mercurius naar Kloengkoeng en Lombok. Voor zijn handel
had hij deze reis wel kunnen nalaten; hij verkocht bijna niets,
maar te Kloengkoeng hoorde hij veel belangrijks omtrent de
Lomboksche aangelegenheden. De Déwa Agoeng (Schuurman
noemt hem steeds bij zijn aanspraakstitel Tjokorda) was zeer
vertoornd op den vorst van Mataram, omdat deze den radja
van Karangasem-Lombok had overwonnen, gevangen genomen
•en — naar men zeide op aansporing van King — gedood. Dit
was het slot-drama van den Lombok-oorlog *Ik meende dat
mijn hulp zou worden ingeroepen om troepen naar Lombok
over te brengen of iets dergelijks en had ik hoop hierin gelegen-
heid te zullen aantreffen om dezen oppersten vorst van Bali,
die omtrent het Javaansche Gouvernement nog bijna in volslagen
onkunde verkeerde, tot hetzelve in nadere betrekking te brengen
of althans hem deszelfs magt en invloed te doen gevoelen.» Maar
van dezen politieken zet kwam niets. Kloengkoeng's vorst was
nog niet gereed — en kwam nooit gereed — om tegen den
Mataramschen overweldiger van leer te trekken.

Ampenan op Lombok viel Schuurman tegen; het was maar
een gewone kampong, doch met veel schepen op de reede en
veel handel, voornamelijk in rijst, en veel Zuidzeevisschers (op
cachelot), die er kwamen ververschen. King had er nog alle
macht en allen handel in handen. Op zijn verzoek mocht
Schuurman naar Mataram reizen, waar hij werd toegelaten tot
den vorst, zoo hij meende. Later vernam hij evenwel, dat hij
met diens broeder had gesproken; dezelfde die alle macht tot
zich wist te trekken en nog bij de Lombok-expeditie in 1894
als stokoude man in ballingschap moest gaan en zijn rijk zag
vallen. Schuurman werd afgescheept met het gewone praatje:
handelen alleen mogelijk door tusschenkomst van den Sabandar.

In zijn overmoed ontzag King zich niet om, naar aanleiding
van dit bezoek van Schuurman, in een bericht over het vergaan
van zijn schip Pleyades in The Sidney Colonist van 7 April 1840,
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deze woorden in te lasschen: «The Dutch have again tried to gain
a footing here, but I have been enabled as get to keep them out.»

De handel te Koeta vlotte niet. De Chineesche en Boegi-
neesche handelaars wilden niets van Schuurman koopen. Hij
verkocht alleen wat lijnwaden aan de Goesti's. De levering van
rijst ging uiterst langzaam en stond weldra stil omdat hij niet
op crediet verkocht. Pas half Maart 1840 kon de Mercurius met
eene kleine lading, op zeer gebrekkige wijze verkregen en aan-
gevuld, naar Soerabaja vertrekken. De Westmoessonmaanden
werden dan ook maar besteed met het bouwen van hun nieuwe
houten huis; de tijdelijke woning zou pakhuis worden.

Nog in hetzelfde jaar 1839 kregen Schuurman en Santbergen
definitief een Europeeschen buurman en concurrent in den Deen
Mads J. Lange. In Mei waren Byrd en zijn compagnon Lange
als aanhangers der verliezende Karamgasem-partij van Lombok
verjaagd, met verbeurdverklaring van al hun bezittingen en
vorderingen en bezwaard met een schuld van 30.000 $ in China
en te Singapoera. Byrd en Lange zochten hun recht te Batavia
— veel later werd hun zaak besproken en verder kwamen zij
niet. Ze hadden te Koeta al meer zaken gedaan en ten slotte
vestigde Lange er zich voor vast.

Van dezen hoogst merkwaardigen man zou uit gedrukte en
ongedrukte stukken eene boeiende biographie zijn te schrijven.
Hij wordt een gelukzoeker, een avonturier genoemd. Legt men
in die woorden eene minachtende beteekenis, dan passen zij
zeker niet bij deze krachtige figuur, van wien wij nergens een
onteerende daad vermeld vinden, ondanks de diepte van nood
en de hoogte van aanzien en welvaart, waarin hij heeft geleefd.
Tot zijn dood in Mei 1856 heeft Lange te Koeta gewoond en
er een groot handelshuis gesticht en beheerd, waarin verscheidene
Europeanen werkzaam waren. Aan onze Regeering heeft hij,
vooral bij de 3<̂  Bali-expeditie van 1849, uitnemende diensten
bewezen. Wij weten reeds, dat Lange in 1836 korten tijd te
Koeta had vertoefd * en dat het vóór Schuurman's vertrek daar-

' Ook King had in 1836 eenige maanden te Koeta gewoond. In 1834 op
Lombok komend had hij zich onder de hoede van den radja van Karangasem.
Lombok gesteld; hij kreeg twist met diens sabandar en moest voor zijn
veiligheid uitwijken naar Koeta. Terugkeerend naar Lombok vestigde hij
zich te Ampenan onder Mataram, zijn agent Pace te Koeta achterlatend.
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heen reeds bekend was, dat hij zich daar weer wilde vestigen
als het verblijf op Lombok hem onmogelijk zou worden.

De Factorij hield den Gouverneur-Generaal en de Directie te
Amsterdam, deze laatste weder den Minister geregeld op de
hoogte van den stand der zaken. In de brieven aan den Gouver-
neur-Generaal werd vruchteloos gevraagd naar de beslissing over
de bescherming door een oorlogsvaartuig en over de vergunning
tot invoer van wapens, opium en duiten, zonder welke ver-
gunning geen zaken konden worden gedaan. Alleen op het
verzoek omtrent het aanhouden van communicatie met Banjoe-
wangi door middel der Gouvernements-kruisprauwen en het
verleenen van faciliteiten voor het brievenvervoer kwam spoedig
een gunstig antwoord. Op 16 October 1839 schrijft de Factorij
aan hare Directie o. m. dat zij eene afzonderlijke rekening van
het Agentschap Bali aanhield, «teneinde UEd. in staat te stellen
om die kosten desverkiezende geheel of gedeeltelijk bij het
Ministerie terug te vorderen.» Deze brief bood de Directie op
4 Maart 1840 aan het Departement van Koloniën aan, die haar
op 16 Maart weer met een bedankje terug zond. Van datoogen-
blik af wist men dus op Koloniën zeker, dat eene rekening zou
worden gepresenteerd. Chineesche duiten waren maar vast via
Singapoera besteld, zoolang dit niet mocht over Java.

1840.

Langzamerhand ontstond er eenige vertrouwelijkheid tusschen
de vorsten van Badoeng en Kloengkoeng en het Agentschap te
Koeta; dit laatste kreeg eindelijk een stuk grond voor de ves-
tiging en een lontarbrief als bewijsstuk daarbij. Schuurman
moest in April naar Banjoewangi vertrekken voor eene genees-
kundige behandeling wegens koorts, maar hij was genoopt terug
te keeren omdat Huskus Koopman op 27 April voor zijne
contracten-sluiting te Koeta aankwam met den luitenant ter zee
2** klasse Van Oosterwijk en Pangeran Hamid van Poentianak.
Het gezelschap zou op verlangen der Factorij logeeren bij
Schuurman (waarvoor later f 600 op de afrekening voorkwam)
en deze zou den commissaris introduceeren bij de Badoengsche
vorsten. Kasiman begon natuurlijk weer dadelijk over zijn metalen
kanon te zeuren ; het is dan ook in Mei 1841 gekomen. Schuurman
en Huskus Koopman zouden eind Mei gezamenlijk Kloengkoeng
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bezoeken, maar dit liep geheel mis door het wantrouwen en
den onwil van den radja.

De loge te Koeta had het nu ook verbruid te Kloengkoeng; de
gewone afgezant kwam eerst maanden later zijn gewone bezoek
brengen om inkoopen te doen en maakte toen op hoogen toon
aanmerkingen op Schuurman's nog niet voltooide huis, dat na
zijn metingen eene voor Bali ongekende en ongeoorloofde hoogte
bleek te hebben. De vorst wilde ook later Schuurman niet ont-
vangen en legde zelfs bèntèngs aan langs zijn strand, voor 't
geval de Hollanders met schepen mochten willen komen.

Schuurman wilde toen naar Boeleleng reizen tot het aan-
knoopen van relatie's, maar de Commissaris achtte dit ongeraden,
zoolang hij er niet zelf was geweest.

Voor Mobron, die na korten tijd al ontslag had gevraagd,
kwam de ex-bootsman der Koloniale marine Schoon in de plaats
als opzichter over de werklieden. Een van deze, die een ver-
grijp tegen de Balische adat had begaan, werd door een der
Balische grooten gerechtelijk gedood.

Op 7 Juli 1840 overleed Radja Pametjoetan. De Agent vreesde,
dat uit dit sterfgeval onrust en leed voor het Agentschap zou
voortvloeien, maar het liep er mee af, dat Kasiman's macht er
nog door werd gesterkt. De oudste zoon van Pametjoetan werd
hoofd van deze dynastie; «de jonge radja Pametjoetan blijft
lijdzaam, als hij maar zijn dagelijksche portie amfioen krijgt»,
schrijft Schuurman. Bij diens vertrek van Balie sprak men alleen
van Kasiman als van den «radja besar».

Schuurman begaf zich dadelijk na het sterfgeval naar de
poeri's; hij vond den jongen vorst evenals genoegzaam alle
onderdanen van den overledene met kaalgeschoren hoofd «ten
teeken van rouw». * Alle werkkracht en denken is opeens in
beslag genomen voor de lijkverbranding van Pametjoetan; aan
de voorbereiding van het feest werkten van begin Augustus af

' Het haaroffer, m a s a t i y a r a m b o e t , bij het overlijden van een vorst op
Bali, wordt nog omstreeks 1880 als gebruik vermeld door Van Eek en Jacobs.
De eerste zegt (Tij ds. N.-I. 1879, I p. 125) dat de Badoengers zich daarbij
slechts de helft van het hoofd scheren. Het is te betwijfelen of hij hierover
goed was ingelicht; ware het bericht juist, dan zou Schuurman die bijzonder-
heid zeker hebben opgemerkt en vermeld. Misschien heeft de bijzonderheid
betrekking op aanzienlijken, die een deel van het haar mochten laten staan,
evenals op Timor (zie Grijzen, Meded. omtrent Béloe in Verh. Bat. Gen. 54,
3, 1904 bl. 60).

Dl. 79. 17
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dagelijks 1000 man. Het Agentschap moest ook meehelpen
door het leveren van groote hoeveelheden wit katoen en — het
visschen van schildpadden. Het vleesch van deze dieren moest
dienen voor de maaltijden van de aanzienlijken en zendelingen
van elders; het is «rein» genoeg om door deze, zelfs door
Brahmanen, te mogen worden gegeten. De familie verlangde
zelfs het gebruik van de Mercurius voor de schildpadvisscherij;
met groote moeite slechts slaagde Schuurman er in hen tevreden
te stellen met een zijner prauwen boekoetan, welker bemanning
in twee reizen naar het schiereiland Blambangan genoeg schild-
padden ving.

Op 6 September had de lijkverbranding van den radja en
twee zijner reeds veel vroeger overleden vrouwen plaats. Alle
Europeanen waren er bij aanwezig. Er was ditmaal maar ééne
béla : . . . . «terwijl de belangstelling niet weinig werd opgewekt
door de zelfsopoffering eener jeugdige vrouw, die door Gods-
dienstijver gedreven, ten aanzien van ons en van duizenden
omstanders zich zelve van eene aanzienlijke hoogte in eenen
grooten vuurpoel nederstortte en alzoo haren Heer en Meester
in den dood volgde».

Huskus Koopman kon ook al niets opschieten, ten eerste
door die verbrandingsfeesten, maar vooral omdat Kasiman
de houding aannam van: goede vrienden, maar verder niets.
Waarschijnlijk wilde hij Kloengkoeng niet ontstemmen, nu dit
zich zoo vijandig en anti-Europeesch gedroeg; hij wist wel dat
zijn troon, op geweld, intrigues en moord gegrondvest, nog
niet zoo heel vast stond. In Badoeng had hij nog veel vijanden,
verdedigers der aanspraken van Anak Agoeng Gdé Angka Dèn
Pasar, Kasiman's schoonzoon en vermoedelijke troonsopvolger,
met wien hij echter niet op vriendschappelijken voet leefde.
De Dèn-Pasar-partij was echter arm en volslagen overgegeven
aan opiumgebruik en hanengevechten. Het lijk van den vorigen
Dèn-Pasar-vorst lag nog altijd sedert 5 jaren onverbrand in de
balé bandoeng, een ergerlijk feit in de oogen der bevolking, te
wijten aan Kasiman. Niettemin achtte Huskus Koopman het de
moeite waard met het hoofd van den tak Dèn Pasar in het
diepste geheim onderhandelingen aan te knoopen ; hij zou wel
opvolger worden van Kasiman en deze was al een eind in de
vijftig. (Hij overleed echter pas in 1861). De Tjokorda van
Kloengkoeng had per omzendbrief allen Balischen vorsten ver-
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boden in onderhandeling te treden met den commissaris Huskus
Koopman. Deze ging eenige dagen na de lijkverbranding via
Banjoewangi naar Boeleleng, zonder eenig resultaat te bereiken;
zijn volgende reis naar Boeleleng op 1 November d. a. v. droeg
evenmin vruchten.

Schuurman toont in zijn Verslag een goeden kijk te hebben
op de Balische zaken. Hij raadt aan geen groote kosten te
maken en de zaak maar sleepende te houden tot er zekerheid
is omtrent zijn sterke vermoeden, dat het Bali-kantoor «slechts
een zeer geringe kans heeft zelfs maar voor een gedeelte te
slagen». «Uit een mercantiel oogpunt is de plaats van vestiging
ongeschikt en in geenen deele tot rijpheid gekomen, althans niet
voor de vestiging van de Nederlandsche Handel Maatschappij»;
hij twijfelt ook zeer of Lange het er zal volhouden. (Hierin vergist
hij zich echter deerlijk). Het weren van vreemdelingen op Lombok
is van Badoeng uit onmogelijk en voor Bali geheel onnoodig.
Schuurman kan bijna geen zaken doen omdat hij wegens den oorlog
in China zijn pitjes maar niet krijgt. De Boegineesche handelaars
buiten die gedwongen werkeloosheid uit om argwaan te wekken:
Ziet ge wel, dat het kantoor niet is gekomen om handel te
drijven, maar om politieke macht te verwerven? Hij vertelt
opmerkelijke bijzonderheden over land en volk, politiek en
handel, over King en Lange. Hij wijst er op, dat deze twee niet
de oorzaak zijn van den wreeden oorlog op Lombok; zij hadden
liefst neutraal willen blijven, maar moesten als o n d e r d a n e n
aan hunne respec t i eve vors ten bijstand verleenen—, watzij,
toen het geval er eenmaal toe lag, wel graag deden, in de hoop
zich van een concurrent te ontslaan. King heeft wel eenigen
invloed op den radja van Mataram, en men moet beiden goed
in de gaten houden door nu en dan kleine expeditie's te zenden,
maar de overdreven berichten van vroeger moet men niet gelooven.
Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat hij een geheime agent
van de Engelsche Regeering zou zijn. Bewijs: hij had voorgesteld
met de Nederlandsche Handel Maatschappij in handelsbetrekking te
geraken en zou zich dan verbinden alleen lijnwaden van deze
te verkoopen. Ander bewijs: Toen Byrd of Burd (een in Dene-
marken geboren Schot, chef en later compagnon van Lange
en tot 1839 soms op Lombok of Bali vertoevend) zich ter zake
van zijne verdrijving van Lombok tot het Engelsche Gouv'
wilde wenden, had de resident van Singapoera of de Gouverneur
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van Malakka hem doen weten: «Deze zaken behooren tot het
Ned. Ind. Gouvernement, waartoe de heer Burd zich heeft te
richten>. — «Dit vernam ik van Burd zelve en moet ook blijken
uit de stukken» (Inderdaad!)

Dit betoog van Schuurman is opmerkelijk om het tijdstip,
waarop het is geschreven. Voor Huskus Koopman was King
veel later nog het Engelsche Gevaar.

Teleurgesteld en ontmoedigd verzocht Schuurman reeds in
de eerste helft van 1840 zijne terugroeping van Bali, welke hem
op grond van vroegere toezeggingen niet kon worden geweigerd.

Het Jaarverslag 1 Juli 1839—1840 van de Nederlandsche
Handel Maatschappij (dus opgesteld vóór Schuurman's Verslag)
meent nog dat Bali en Lombok «in de toekomst welligt een
vrij belangrijke uitweg voor onderscheidene Nationale fabrikaten
en handelsvoorwerpen kan opleveren, doch vooraf zal veel moeten
veranderen, wat thans bestaat>. Een gunstige verandering wordt
verwacht als China weer rustig genoeg is om de pitjes voor
Bali te kunnen ontbieden. De hoop op vrijen invoer van wapens,
pitjes en opium uit entrepots op Java wordt al opgegeven.

Eind September 1840 kon Schuurman de Mercurius met eene
kleine lading rijst naar Soerabaja zenden. Daarop trok hij het
binnenland in om te trachten uitstaande vorderingen binnen te
halen, maar hij kon niets los krijgen. Hij vermoedt dat sommige
landsgrooten, de radja van Kloengkoeng in de eerste plaats,
hun onderhoorigen verboden te handelen met het Agentschap,
op straffe van berooving, en dat deze tactiek zou dienen om
het kantoor weg te treiteren. De mededeelingen van Helms *
geven steun aan dit vermoeden.

Op 15 October komt de Mercurius terug met Schuurman's
opvolger Andries Beetz Azn. en 2 kisten opium aan boord.
Door deze in te ruilen tegen rijst kon het schip weer eene retour-
lading overbrengen. Op 1 November gaf Schuurman het beheer
over aan Beetz en vertrok hij naar Soerabaja om in Maart d.a.v.
op te treden als agent van de Nederlandsche Handel Maatschappij
te Palembang.

1841.

De jonge Beetz stond slechts vier maanden aan het hoofd
van het Agentschap; een korte, maar hevige koorts sleepte hem

« L.c. p. 18.
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op 7 Maart 1841 ten grave. * De leiding werd voorloopig op-
gedragen aan den reeds te Koeta werkzamen employé J. J. Sant-
bergen, die tot het einde toe aan het hoofd van het Agentschap
op Bali bleef staan. Als tweede employé kwam in de plaats
van dezen de heer Fr. Ferd. van West, die ook, evenals Schoon,
tot de opheffing toe te Koeta bleef. Een korten tijd was daar
ook de heer Helses werkzaam.

De eerste helft van 1841 scheen wat meer politieke toenade-
ring tot de Balische vorsten te brengen, maar de oorsprong
daarvan lag weer alleen in den wensch om hulp van de Hollanders
te krijgen in hun onderlinge oorlogen.

De radja's van Boeleleng en Karangasem-Bali Goesti Bagoes
Kawira en Goesti Gedé Ngoerah schreven, als antwoord op het
verzoek om in die landschappen te mogen handelen, aan het
Agentschap te Koeta vriendelijke Maleische brieven met toe-
stemmend antwoord.

Deze brieven bood de Factorij op 30 Januari aan den fungee-
rend Gouverneur-Generaal aan. De aap kwam al gauw uit de
mouw: de radja van Karangasem zond kort daarna een gezant-
schap naar Batavia om kennis te geven, dat hij het volgend jaar
een poging wilde doen om Karangasem-Lombok weer aan den
overweldiger van Mataram-Lombok te ontrukken en opnieuw
onder Karangasem-Bali te brengen. En of het Gouvernement
hem daarbij wou helpen.

Radja Kasiman van Badoeng begon ook lief te doen tegen
het Agentschap, want de oorlog tegen den Tjokorda van
Kloengkoeng was eindelijk uitgebarsten. Deze laatste beschouwde
zich als de verdediger der legitieme aanspraken in de Balische
rijkjes en als de handhaver der volstrekte vorstenmacht. Hij was
dus tegen het Gouvernement, tegen het Agentschap — de kroon-
prins, die wat minder fel was in dat opzicht, had den Agent
geraden om bij zijn reizen op Bali Kloengkoeng maar steeds
te vermijden —, tegen Kasiman van Badoeng, wiens macht

' "Waarschijnlijk ligt hij te Koeta begraven, evenals Mads Lange, die in
1856 overleed. Men mag onderstellen, dat daar meer Europeesche graven
zijn, want het aantal Europeanen in dienst van de Lange's moet vrij groot zijn
geweest, zoodat het établissement zelfs een eigen Europeeschen arts bezat.
Toen Helms dit van September—November 1858 nog eens bezocht, was het
deerlijk in verval, zoodat er toen nog maar 5 Europeanen werkzaam waren.
De resident Damsté heeft de grafstede van Lange opgespoord en mij de be-
schrijving en het opschrift ervan medegedeeld,
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immers ook geusurpeerd was, voornamelijk ten opzichte van
den tak Dèn Pasar, en vooral tegen den overweldiger van
Lombok, Mataram's radja. De vierjarige legitieme pretendent
naar de kroon van Lombok vertoefde nog aan het hof van
Kloengkoeng. Huskus Koopman meende, dat de stap van den
radja van Karangasem-Bali (het zenden van een gezantschap
naar Batavia om steun te vragen tot herovering van Karangasem-
Lombok) geschied was in overeenstemming met Kloengkoeng
en dat daaruit tot den wensch van Kloengkoeng tot toenadering
viel te besluiten. Maar deze gevolgtrekking is in strijd met al
wat uit den loop der zaken blijkt.

De radja's Kasiman en Pametjoetan van Badoeng vroegen aan
den Agent te Koeta om hulp, bestaande in de levering van
kruit en lood, om tegen Kloengkoeng te strijden. Dit zou dus
zijn: partij kiezen tegen Kloengkoeng; zich mengen in binnen-
landsche aangelegenheden. De Agent vroeg daarom instructies;
de Gouverneur-Generaal stond toe het gevraagde ondershands
te verstrekken.

Ook ten opzichte van de huisvesting van het Agentschap
werd Kasiman toegevender. Men herinnert zich het plan om te
gelegener tijd de gebouwen te versterken, zoodat deze ten slotte
«eigenlijk een klein fortje» zouden worden. Huskus Koopman
had gedaan gekregen, dat Kasiman toestond een steenen muur
om het établissement te bouwen en een grooter terrein te occu-
peeren. Op 4 Februari 1841 stelde hij den Gouverneur-Generaal
voor tot den bouw van den muur over te gaan en daartoe een
genie-officier aan te wijzen. Maar Merkus vond dit nog wat
voorbarig; de vorsten zouden weer op hun achterste beenen
gaan staan, als militairen daar «eigenlijk een klein fortje» gingen
bouwen. Hij schreef dus op 2 Mei 1841 de Factorij aan, dat
deze maar zelve moest overgaan tot den bouw en tot «langzame
versterking» van het établissement, «terwijl het Gouvernement
bereid is zich over de daaruit voortvloeiende uitgaven nader met
de Factorij te verstaan.»

In begin 1841 begon ook Mads Lange te Koeta meer op den
voorgrond te treden. Zijn zaken moeten na zijn komst in het
najaar van 1839 vrij snel zijn gaan bloeien; Schuurman zegt in
zijn rapport van December 1840 dat zijn personeel meest uit
Denen bestond; hij had toen dus al helpers noodig. In 1841
kreeg hij het Sabandarschap in Koeta, waardoor zijn positie en
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handelskracht zeer versterkt werden. Kasiman beschouwde hem
dus blijkbaar als een nuttig tegenwicht tegen den invloed van
het Agentschap der Nederlandsche Handel Maatschappij.

Wij zullen straks zien, dat het Sabandarschap van 1842—1844
aan dit Agentschap ten deel viel.

Huskus Koopman wist blijkbaar niet recht met welke oogen
hij Lange moest aanzien. In eene bespreking met den G. G.
schrijft hij de anti-Nederlandsche gezindheid van den radja van
Kloengkoeng ten deele toe aan de raadgevingen van Lange,
«die door den vorst over onze bedoelingen is geraadpleegd en
vermoedelijk niet gunstig daarover zou hebben gesproken». Maar
toen Lange een rekest voor vast verblijf in N. I. indiende adviseert
hij daarop gunstig (15 September 1840) en in missives van 3
en 13 Februari 1841 beveelt hij hem zelfs aan voor een soort
politieke rol. Hij wil nl. — in afwachting tot het Opperbestuur
zal beslissen omtrent eene eventueele expeditie tegen Lombok —
«steeds eenen kommissaris in de nabijheid van de ondervverpelijke
eilanden.... hebben, ten einde op het aldaar voorvallende een
wakend oog te houden waarbij alsdan de persoon van
Lange uitmuntende diensten zoude kunnen bewijzen, dewijl
hij door zijne handelsbetrekkingen in staat is, om op eene on-
merkbare wijze van alles onderrigt te worden. Het is dus
indedaad van vele zijden beschouwd voor ons van belang dien
man te vriend te houden en bescheiden durf ik daarom nog-
maals de vrijheid gebruiken Uwe Exc. mijn verzoek om hem
met het burgerregt in N. I. te willen begunstigen, eerbiedig
dringend te herhalen».

Er schijnt destijds heel wat aan vast te zijn geweest een
verdienstelijken niet-Nederlandschen «particulier sadja> dit burger-
recht te verleenen; pas op 3 Juni 1843 kreeg Lange dit. In
1842 trad hij te onzen believe in briefwisseling met zijn aarts-
vijand King; in 1844 werd hij Nederlandsch Agent op Bali, in
welke kwaliteit hij uitnemende diensten heeft bewezen. (Bij K.
B. van 11 December 1849 kreeg hij daarvoor de Nederlandsche
Leeuw).

In deze eerste maanden van 1841 was Huskus Koopman niet
op Bali. Tegelijk met Schuurman was hij op 1 November 1840 van
Koeta over Banjoewangi naar Boeleleng en vandaar in Januari
naar Batavia vertrokken en daar stelde hij zijn verslagen op.
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Legt men deze naast het reeds genoemde rapport van Schuurman,
dan valt het op hoeveel zakelijker deze schrijft. Schuurman is
gematigd en juist; Huskus Koopman maakt misbruik van te
sterke kleuren en van superlatieven. Vooral als hij over King
begint is hij niet te houden. King onteerde de Nederlandsche
vlag, hij is schuldig aan hoogverraad, aan eedbreuk enz. Maar
een jaar nadat hij dit schreef stelde hij Georg Pecock King te
Ampenan aan als Agent vanwege het N. I. Gouv' om als arbiter
op te treden ter bepaling van het bergloon, toen de Radja van
Lombok bij contract afstand deed van het kliprecht.

Bij Besluit van 1 Mei 1841 werd de commissaris ten tweeden
male naar Bali en Lombok gezonden, nu met den rang van Ad-
junct-Kommissaris-Inspecteur. (Het schijnt dat Huskus Koopman
naar anciënniteit resident had kunnen worden en deze rang
daarmee gelijk stond). Hij bracht tevens het gezantschap van
Karangasem terug, en voerde eindelijk het metalen kanon mee
voor Kasiman («onbruikbaar», staat er bij; waarde / 1007.95),
benevens andere geschenken, bestaande in wapens en munitie
voor Boeleleng en Karangasem-Bali.

Op 19 Juli 1841 viel de stranding voor van de «Overijssel»,
welk voorval veel stof heeft doen opwaaien en aan het wel wat
eentonige leven op Koeta eenige maanden lang kleur en geur
heeft gegeven. Dit mooie fregat met diep in de 50 koppen aan
boord, waaronder verscheidene passagiers, had de reis van Holland
naar Soerabaja bijna volbracht en zou (het was Oostmoesson)
van de Kaap de Zuidelijke route volgend door Straat Bali
Soerabaja bereiken. Van de passagiers vinden wij vermeld den
gepens. kolonel Th. Lucassen met echtgenoote en vijf kinderen,
terwijl een zesde dagelijks kon worden verwacht *; de bonne
van deze familie Mej. Boers, de heeren Hoevenaar, Engelenburg
en De Jong, den jongeheer Blommestein en een dokter.

Kapitein Govert Blom, meenende Straat Bali in te varen,
zag den Tafelhoek aan voor het Zuid-Oostelijk schiereiland van
Java of Blambangan en voer dus de Oostbaai van Zuid-Bali in
— recht op de klippen van het eiland Serangan.

• Dit kind werd eenige dagen later ten huize van Santbergen geboren,
zeker wel de eerste Europeaan, die op Gali het levenslicht zag. Van Eek
verhaalt dat een schoonzoon van den heer Lucassen een der eerste assistent-
residenten van Bali is geweest.
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Het gebeurde om den' middag «door dikke heijige lucht,
slecht gezigt, maar voornamentlijk door de infame slechte kaarten»,
schrijft Blom zes dagen later aan zijn «Mijnheer Waarde Patroon»
J. P. Jannette Walen in een huilerigen, sentimenteelen brief.
De familie Lucassen en de jongeheer Blommestein, «die niet te
temmen was, maar zijn ongeluk uitgilde» werden in de sloep door
de branding heen het eerst aan wal gebracht. Zij meenden op
de onbewoonde kust van Zuid-Oost Java te zitten, maar welk
een verrassing, daar kwam een Boeginees aanzetten, die vertelde
van Lange, van Koeta! En even later kwam Lange zelf aan
boord; scheepsraad werd gehouden en besloten het schip te
verlaten, hetgeen 's avonds om half 11 geschiedde onder leiding
van Lange. Men landde op Tanjoe Binnoij (Tandjoeng Benoea),
waar Lange een pakhuis bezat en ook Santbergen en Van West
al aanwezig waren. Den volgenden morgen, 20 Juli, namen de
familie Lucassen en eenige zieken hun intrek bij Santbergen;
de overigen bleven den 20*"=" en den 21*"" bij het wrak, redden
nog wat te redden was en laadden dit in een schoener van
Lange. Maar de bevolking was inmiddels begonnen het klip-
recht uit te oefenen en roofde er lustig op los. Het was voor
die menschen al spijtig genoeg, dat zij de lading, uit stoom-
machines en stoomketels bestaande, niet kon meenemen. Den-
zelfden 21*"" kwam er dan ook een schrijven van «den koning
van 'tEyland», waarin deze op doodstraf verbood aan de be-
manning om nog meer van 't schip af te halen en het verzamelde
wrakgoed opeischte. Santbergen reed dadelijk naar Kasiman
om dezen eisch ongedaan te krijgen; den 22™" stond Kasiman
dit verzoek toe, maar den volgenden dag trok hij — waarschijnlijk
door pressie van teleurgestelde Goesti's — deze gunstige toe-
zegging weer in. Ook kapitein Bouwmeester van de Mercurius
deed alle moeite om te helpen en het rooven te doen ophouden.
Het bleek later, dat er ten slotte nog niet zoo heel veel was
geroofd; er was nog vendutie van het wrakgoed gehouden, waar de
Nederlandsche Handel Maatschappij voor ƒ197.50 had gekocht;
de invloed der Europeanen te Koeta was wel degelijk merkbaar
op dit punt, hoewel schipper Blom, de toestanden niet kennend
en begrijpend, hoogelijk verontwaardigd bleef. Den 24*"" werd het
schip geheel verlaten en namen allen hun intrek in het Agentschap
van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Blom diende bij «den
Koning van 'tEyland» behoorlijk een protest in «ter verantwoor-
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ding van mij en mijne Equipage», mèt de overbrenging waarvan
Santbergen zich weder belastte. Den volgenden dag ging Blom met
zijn equipage en de passagiers, behalve de familie Lucassen en
den heer Hoevenaar, per schoener van de Nederlandsche Handel
Maatschappij Mercurius naar Soerabaja; eenigen tijd later keerde
Blom terug te Koeta, waar hij het geredde en het wrak geheel
of ten deele aan Lange verkocht en met dezen dikke vrienden
werd. Lange schijnt hem nog al te hebben «opgewarmd» tegen
zijn concurrenten van de Nederlandsche Handel Maatschappij.
De stuurman W. Fraay had zich flink gedragen.

De te Koeta overgebleven schipbreukelingen hadden het goed
bij hun gastheer Santbergen. Z' M* schoener Sylph, commandant
de luitenant ter zee 1' klasse Sauvage, die in de nabijheid op zee-
roovers kruiste, vernam van de scheepsramp en bevond zich
spoedig te Koeta; op 1 Augustus kreeg de kapitein-luitenant ter
zee G. Willinck, commandant van Z. M.'s brik Courrier, van
resident Pietermaat te Basoeki het verzoek de familie Lucassen te
gaan afhalen. Willinck ging eerst even te Banjoewangi aan en
ontmoette daar toevallig Huskus Koopman, die hem aanraadde
zich maar niet in te laten met de zaak van de Overijssel en de
gedeeltelijke plundering van het wrak; toen de ramp voorviel
was hij juist bij Kasiman geweest en hij had daar goede politieke
zaken gedaan, een mooi contract losgekregen en op 28 Juli den
Gouverneur-Generaal aangeraden (op Blom's protest) de heele
tawan-karang-zaak nu te laten rusten; het was toch onmogelijk
de geplunderde goederen terug te krijgen; deze bevonden zich
in duizenden handen; «de tijd was nog niet daar om eenige
verandering in het bestaande strandregt daar te stellen».

Toen Willinck op 9 Augustus in de Westelijke baai van Koeta
ankerde, vond hij daar de Sylph al liggen; te Koeta had Sant-
bergen juist een schitterend afscheidsdiner gegeven ter eere van
de herstelde mevrouw Lucassen en den kolonel, waarbij 24 Euro-
peanen aan tafel hadden gezeten en de champagne rijkelijk
stroomde. De familie Lucassen vertrok met de Sylph naar Soera-
baja en kwam daar in volmaakten welstand aan, zooals de Minister
van Koloniën op 10 Januari 1842 aan Lucassen's broeder te
Nijmegen kon berichten.

Willinck kon niets meer uitvoeren; kapitein Blom vroeg hem
niets; schip en lading waren onherroepelijk verloren, «het vaat-
werk en meer andere spulle uit het ruim spoelde aan den wal»
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en het was op doodstraf verboden daaraan te raken. De last
van den Schout bij nacht Machielsen van 4 Augustus om assistentie
te verleenen kon Willinck dus niet meer opvolgen; voor die
stoomketels en -machines van de lading «die door een vriendelijk
gezigt tog ook niet uit het gezonken ruim waren te krijgen»
mocht hij geen nieuw koningsschip wagen.

De stranding van de «Overijssel» had ook nog een grappig
ambtelijk staartje, gevolg van een optreden in Nederland.

Kapitein Govert Blom schreef op verzoek van zijn patroon
een boekje over de ramp in gebrekkige taal en stijl, wemelend
van onjuistheden over Bali. Maar, wat erger is, Blom probeert
alle schuld van 't gebeurde van zich af te werpen en lucht
zijn boosheid over de berooving van den inventaris door de
bewering, dat Huskus Koopman en Willinck hem niet hadden
willen helpen en zich in dezen uiterst flauw hadden gedragen.
Het is wel wat vreemd, dat Minister Baud in een schrijven aan
den Gouverneur-Generaal van 24 Maart 1842 hierop ingaat en
«gaarne... zal opgehelderd zien, waarom de heer Huskus Koopman
en de kommandant van Z. M. korvet Courier zich de be-
langen der schipbreukelingen zoo uiterst flaauw hebben aange-
trokken en in het geheel eene houding hebben aangenomen,
niet geschikt tot het verwekken van ontzag en eerbied voor
onze vlag bij de Balinezen». Vreemd zeggen wij, omdat de zeer
bekwame luitenant ter zee Tindal, aan wien de Minister Blom's
eersten brief al had doen toekomen, niet onduidelijk te kennen
had gegeven, dat men niet al te veel hechten moest aan wat
Blom zeide. Het ongeluk was minder te wijten geweest aan de
slechte kaarten, dan aan Blom's «uiterste flaauwheid» in zijn werk.

De Gouverneur-Generaal zendt het verzoek om zich te verant-
woorden 20 Juli 1842 aan Huskus Koopman ; door verschillende
omstandigheden antwoordt deze eerst op 21 October d. a. v.

Het is zoo'n echte ambtelijke perkara; men hoort ondanks
den grooten afstand van tijd en plaats wat daar te Koeta over
het geval is afgepraat. Bij Koopman's antwoord zijn schriftelijke
verklaringen van D. C. M. Bouwmeester, kapitein van de Mercurius,
en van de employés van het Agentschap Joh. Jac. Santbergen
en Fr. Ferd. van West dat zij de geheele geschiedenis in persoon
hebben meegemaakt en herhaaldelijk in persoon tegenwoordig
zijn geweest bij de dwingende onderhandelingen van den commis-
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saris met de vorsten over de belangen van eigenaar en op-
varenden van de Overijssel; dat zij overtuigd zijn, dat die
belangen uitstekend zijn behartigd, de eer van het Nederlandsch
Gouvernement zooveel mogelijk is gehandhaafd en het een vol-
maakte onwaarheid is dat Koopman zich daarbij op een lagere
plaats dan de vorsten had neergezet. Koopman is hoogst on-
aangenaam getroffen, dat hij nog op zulk een boekje ter verant-
woording is geroepen, waar hij zonder steun van wapenen zulke
schitterende resultaten heeft bereikt. De Baliërs hebben «zonder
eenig voorbehoud onze opperheerschappij over hen en over
Lombok erkend», alle verwachtingen zijn overtroffen; hij heeft
(zijn brieven aan den Gouverneur-Generaal van 28 Juli en 29
December 1841 en 9 September 1842) aan Kasiman op eigen ver-
antwoordelijkheid / 3000 's jaars voor afstand van het kliprecht
aangeboden. In eene zeer uitvoerige bijlage neemt hij dan het
boekje van Blom onderhanden. Hij verklaart in oratorische vragen
dat dit is geschreven om het verzeilen van de Overijssel te recht-
vaardigen en «een gevolg der thans in Europa heerschende
schrijfziekte, die zelfs de hoogst geplaatste ambtenaren in den
Staat niet ontziet en zirh jegens dezelve straffeloos de misdadigste
aantijgingen durft veroorloven». Blom schrijft het aan Bouw-
meester, maar vooral aan Lange toe, dat er nog iets is gered,
terwijl hij die eer moest toekennen aan Santbergen, die bij
Koopman's afwezigheid als diens vervanger aan de radja's was
voorgesteld. «Hoewel Lange zich ongetwijfeld manmoedig heeft
gedragen, wordt diens moreele invloed door Blom grootelijks
overdreven», ten nadeele der Gouvernementeele personen. Er
was een oproertje ontstaan toen de roovers eenige goederen
moesten teruggeven; Lange had dit gestild, ja — maar door
aan een paar machtige hoofden f 200 en 4 bollen opium ter
waarde van f40 elk te geven; «dergelijke offers hebben bij hem
onophoudelijk plaats». Hoe dorst Blom te schrijven, dat de zending
van den commissaris niet veel vorderingen maakte blijkens de
houding van Kasiman, terwijl toch daags na Blom's vertrek, op
26 Juli, de vorsten onze oppermacht hadden erkend en ons als
gevolg daarvan het recht werd toegekend aan het strand een
vlaggestok met de driekleur op te richten, terwijl tegelijk aan Lange
het recht werd ontzegd een vlag te voeren? Dat wij niet méér
macht bezitten dan de radja's zelve in het tegengaan van strand-
roof had Blom, die zoo lang op Indië had gevaren, moeten weten
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en begrijpen. Dat de vorst volgens Blom zoo onfatsoenlijk met
ontbloot bovenlijf den commissaris ontving is eenvoudig Balisch
ceremonieel; Blom had zich allerlei fraais op den mouw laten
spelden. Bij de stranding had Blom zijn tegenwoordigheid van
geest verloren; om zich te dekken werd hij later beleedigend,
onbescheiden, leugenachtig. Hij schrijft zelfs het verzeilen toe
aan een noodlot, dat op de familie Lucassen rust; hij heeft
niet uitgekeken, zelfs niet op Lucassen's en Fraay's waar-
schuwingen gelet; het gat tusschen Benoea en Serangan van
l mijl breed zag hij aan voor de Zuidelijke monding van Straat
Bali, die 1\ mijl breed is, de Boekit op Bali van 400 voet hoog
voor de Goenoeng Ikan van 1500 voet. Bij de redding gedroeg
hij zich slap en flauw, zoodat er geen gezag onder het volk
heerschte en ieder alleen zijn eigen boeltje redde, enz.

Willinck maakt zijne verdediging korter; deze dateert eerst
van 9 Maart 1843 en de Schout-bij-Nacht Machielsen doet er
nog een hartig woordje bij, verzoekende maatregelen om te
voorkomen «dat de Kommandanten van Z. M. schepen en
vaartuigen van oorlog niet aan de loszinnige beoordeeling en
gisping van onbevoegden blootstaan». Willinck schrijft, dat hij
zijne verwondering had uitgesproken, toen hij op Bali kwam,
over de manier, waarop het schip was gestrand; hij had aan
kolonel Lucassen gevraagd of het schip hoog was geassureerd *

Op 31 December 1843 pas zond de Gouverneur-Generaal
deze verantwoordingen aan den Minister; ook een nog over
deze zaak verschenen pamflet en mondelinge inlichtingen hadden
hem overtuigd, dat de heeren volkomen gelijk hadden. En hij
voegde er het voorstel bij: Geef Huskus Koopman een Leeuwtje,
«hoewel zijne handelingen wel eens de vereischte klem hebben
gemist». Op 26 Juli 1844 werd hem deze orde verleend; hij
kan er niet of slechts kort van hebben genoten, daar hij spoedig
daarna overleed.

1842.

Onder den indruk van het gebeurde met de Overijssel had
Huskus Koopman in Augustus 1841 nog van radja Kasiman
weten gedaan te krijgen, dat het sabandarschap In Badoeng
aan Lange werd ontnomen en aan het Agentschap van de

* Op de lading was te Rotterdam f 150.000 en op behouden varen /' 20.000
geassureerd.
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Nederlandsche Handel Maatschappij toegekend, met ingang van
1 Januari 1842, tegen een pachtschat van ƒ4000 'sjaars*. De
Gouverneur-Generaal vroeg aan Huskus Koopman welke voor-
deelen en voorrechten daaraan toch wel waren verbonden. In
gewone omstandigheden en in handen van weinig kiesche han-
delaars waren de voordeden, aan dit echt Balische instituut
verbonden, inderdaad niet gering te schatten; het werd steeds
aan gunstelingen van den vorst verleend en als zoodanig was
de door den commissaris behaalde politieke overwinning van
eenige beteekenis.

Het sabandarschap was een deel der exploitatie-rechten van
den vorst op de hem toegewezen hoorigen; in naam alleen
een pacht der in- en uitvoerrechten, geheven van de hoorigen
van dien vorst, zoodat op één havenplaats soms meerdere sa-
bandars waren. Uit de stukken blijkt niet of het sabandarschap
in casu de onderdanen van de drie Badoengsche dynastieën om-
vatte. De in- en uitvoerrechten waren licht en daarop viel de
gewoonlijk hooge pachtsom niet te verhalen. Bovendien hadden
de aanzienlijken het recht van voorkoop van al wat hun beviel
en betaalden zij ook geen invoerrecht. Het voordeel zat voor
den sabandar in allerlei misbruiken met de maten en dergelijke, —
en in zijn gewikstheid om zich niet door de Inlandsche koopers
en verkoopers te laten beetnemen bij het afleveren, het aan
en van boord brengen der goederen, het crediet verleenen,
manen en goederen tegen goederen ruilen. Hoofdzakelijk echter
school de grove winst in het Balische muntstelsel. Daar waren
(en zijn feitelijk nog) alleen de bekende Chineesche duiten met
een vierkant gat in het midden (kèpèng's, pities, pitjes) en groote
zilveren munten (dollars, rijksdaalders) in omloop.

Lange en King en de Chineesche en Boegineesche handelaars,
die veel van zulke duiten bezaten en ze vermoedelijk ook wel
uit China wisten te betrekken, maakten vooral tijdens den
Chineeschen opium-oorlog groote O. W.; zij kochten de duiten
in soms voor 1400 stuks voor een dollar, terwijl op Bali en
Lombok die verhouding tot 700 bedroeg. De Nederlandsche
Handel Maatschappij moest de pachtschat in kèpèng's betalen
en wel naar de op Bali en Lombok geldende basis, omdat
zij (volgens het 17*** Jaarverslag althans tot 1 Juli 1842) die

' In de stukken wordt opgegeven ƒ5000; uit de slot-afrekeningen en het
17= Jaarverslag der Nederlandsche Handel Maatschappij blijkt dit cijfer onjuist.
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munten wegens dien oorlog nog altijd niet in China had kunnen
koopen. Daarbij in aanmerking nemend, dat zij bovenbedoelde
kronkelmanieren in haar handel niet kon toepassen, is het wel
te begrijpen, dat dit sabandarschap haar geen voordeden op-
leverde. Helms beweert jaren later, dat de vorsten hun hoorigen
heimelijk verboden met de Nederlandsche Handel Maatschappij
te handelen, om zoo het Agenschap weg te krijgen. Of dit
ook voor 1842 en volgende jaren gold is niet te zeggen, maar
zeker is, dat de omzetten van het Agentschap onbeduidend
bleven. In het boekjaar 1 Juli 1841—1842 was het bedrag der
verkoopen slechts ƒ33.000, waaronder nog geen ƒ10.000 aan
lijnwaden, terwijl onder het eerste bedrag dat der in betaling
aangenomen en op de plaats zelve weder verkochte producten
tweemaal voorkomt.

Het bouwen van den steenen muur om het établissement en
de langzame versterking der woningen kostten veel geld omdat
alle materialen en ambachtslieden van Java moesten komen en
er ook veel gestolen werd. In Maart 1842 veroorzaakten kwaad-
willigen te Koeta een opstootje wegens dat bouwen; de juiste
aanleiding daartoe is niet bekend, maar het is wel waarschijnlijk,
dat de vereenigde krachten van de roofzucht van den beruchten
Goesti Ngoerah K'toet en de zijnen en de naijver der Chineesche
en Boegineesche handelaars weer eens samen werkten. Het
liep voor het personeel goed af, maar dit geval bewees alweer
hoe weinig de macht der vorsten voor de algemeene veiligheid
beteekende.

Thans zijn wij genaderd tot de onaangename, vier jaren
durende correspondentie over de opheffing van het Agentschap
te Koeta en de terugbetaling der geleden schade. Op 22 April
1842 (we moeten nu op de data gaan letten) schrijft de Neder-
landsche Handel Maatschappij (President H. C. van der Houven)
voor het eerst daarover aan den Minister van Koloniën. De
missive wijst op het staatkundige doel der vestiging, op de
verleende medewerking, ook door het verschaffen van Indische
politieke berichten (die inderdaad dikwijls de Buitenzorgsche
berichten vóór waren) en op het feit, dat de Directie van het
begin af had te kennen gegeven van de vestiging geldelijke
schade te wachten. De directie vraagt nu het welmeenen der
Regeering 1° omtrent de wijze van vergoeding der schade;
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2° omtrent de maatregelen die voor het vervolg ten opzichte
van het Agentschap dienen te worden genomen. Het politieke «en
derhalve het eenige doel» acht de Directie door hare vestiging
bereikt «waarvan o. a. ten blijke schijnt te kunnen verstrekken
het tractaat hetwelk, hoe men ook overigens omtrent het-
zelve moge oordeelen, toch altijd als een gevolg dezer vestiging
op Bali Badong en de onzerzijds met den vorst van dat Rijk aan-
geknoopte vriendschapsbetrekkingen moet worden beschouwd».

Men vindt in dezen brief vooreerst den onzekeren toon, waarin
de onzakelijke opzet der geheele onderneming zich wreekt, en
ten tweede de kern van de animositeit tusschen de Nederlandsche
Handel Maatschappij en het Indische bestuur, tusschen den
particulier en den regeeringscommissaris, die zich beiden de eer
toekenden van het politieke succes.

De Regeering wist sedert den brief van de Nederlandsche
Handel Maatschappij van 4 Maart 1840 in elk geval, dat de
Nederlandsche Handel Maatschappij vergoeding verwachtte; toen
zij daarop zweeg, was de zedelijke aanspaak van de Nederlandsche
Handel Maatschappij op die vergoeding onaanvechtbaar ge-
worden, al zou die in rechten niet invorderbaar zijn geweest.
Royaal en breed was de houding der Nederlandsche Handel
Maatschappij niet, maar de zaken gingen' ook niet zóó, dat zij
destijds zich een breed gebaar kon veroorloven.

En wat de eer betreft van het succes der onderhandelingen,
zoo is het ontwijfelbaar dat de aanwezigheid der Europeanen
te Koeta den weg voor Koopman's onderhandelingen wel heeft
geëffend. De half-barbaarsche vorsten met hun grenzenlooze aan-
matiging en overschatting van eigen beteekenis hadden althans
kennis gemaakt met beschaafder opvattingen, met grooter en
reëeler macht, met ruimer horizon. Zij waren een weinig getemd;
zij hadden geleerd dat het onbehoorlijk was blanke vreemdelingen
te doen strekken tot een voorwerp van spot en hoon van poeri-
rapaille. Dit blijkt duidelijk uit het verschil in de manier waarop
Van den Broek in 1818 en Huskus Koopman in 1840 was
ontvangen. Koopman kon nu tenminste behoorlijk met de radja's
praten; er was een soort van vriendschappelijke omgangs-
verhouding tusschen Goesti's en Europeanen ontstaan.

Minister Baud schreef op 4 Mei 1842 aan Koning Willem II
over den brief van de Nederlandsche Handel Maatschappij. Uit
een politiek oogpunt was de vestiging op Bali nu overbodig
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geworden; daarom stelt hij voor de Nederlandsche Handel
Maatschappij te berichten, dat deze volkomen vrij is haar établis-
sement op Bali zoodra zij goedvindt in te trekken. De kwestie
der restitutie is «vatbaar voor onderscheiden beschouwingen»;
het verzoek «schijnt aanspraak te kunnen maken op
eene gunstige beoordeeling, hoezeer het waar is, dat deswege
geene verbintenis van Gouvernementswege is aangegaan en de
Maatschappij, zoo zij op Bali winsten had behaald, gewis niet
zou hebben aangeboden om die aan het Gouvernement uit te
keren. Ik houd het er evenwel voor, dat de Maatschappij ter
goeder trouw geloofd heeft, dat haar casu quo geen schadeloos-
stelling zou worden geweigerd Het is echter mogelijk,
dat er in Indië omstandigheden hebben plaats gehad, welke
een andere beschouwing gebieden, terwijl in alle geval de hoe-
grootheid der gevorderde som alleen daar kan worden beoor-
deeld» [op ultimo Juni 1841 bedroeg deze /87.142,38]. Dies
stelt hij voor om op het tweede punt aan de Xederlandsche
Handel Maatschappij te berichten «dat hare aanspraak op
schadeloosstelling ter bepaalde beslissing wordt overgewezen
tot den Gouverneur-Generaal en dat aan denzelve zal worden
gemeld, dat voorzoover de zaak hier kan worden beoordeeld,
die aanspraak, hoezeer niet steunende op een stellige overeen-
komst, echter vatbaar schijnt om uit een gunstig oogpunt te
worden beschouwd.»

Op 15 Mei machtigt de Koning den Minister overeenkomstig
dit advies te handelen en op 2 1 Mei 1842 gaan de brieven daar-
over naar Nederlandsche Handel Maatschappij en wnd. Gouverneur-
Generaal.

In dit advies van Baud zit iets bevreemdends. Hij kon be-
grijpen dat in elk geval het slot van het lied moest zijn:
betalen, tenminste als de Regeering wilde handelen als een
fatsoenlijk man. Waarom dan de zaak op de lange baan te
schuiven, de schadepost zoodoende te laten oploopen en de
Nederlandsche Handel Maatschappij over te leveren aan de
minder welwillende gezindheid der Indische regeering op dit
punt? Hij kende toch wel het klappen van de Indische zweep;
hij had de zaak op touw gezet geheel buiten de Indische
regeering om. Waarom moest nu diezelfde regeering beslissen
over de beëindiging er van? Dorst hij Merkus niet te negeeren,
zooals hij vroeger D.e Eerens had gedaan ? Was hij zelf in

Dl. 79. 18
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humeurige stemming geraakt jegens de Nederlandsche Handel
Maatschappij wegens de aan haar in dezen tijd telkens te verleenen
schadeloosstellingen als gevolg van de garantie ter zake van de
«Lijnwaadcontracten»? Of wilde hij zijn plan omtrent eeneLombok-
expedie niet laten doorkruisen door een conflict met Merkus?

De Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij licht bij
schrijven van 25 Mei 1842 hare Factorij te Batavia in over
den stand van zaken. Na ontvangst daarvan, omstreeks October
1842, acht het bestuur der Factorij het raadzaam om de schrif-
telijke behandeling van het punt te doen voorafgaan door een
mondeling onderhoud met den Gouverneur-Generaal. Omtrent
het resultaat van deze bespreking van den President der Factorij
L. M. F. Plate met den Gouverneur-Generaal lichten ons alleen
de Notulen van de bestuursvergaderingen der Factorij van
8 November 1842 in, die d r i e j a r e n l a t e r door de Neder-
landsche Handel Maatschappij aan den Minister moesten worden
voorgelegd om te bewijzen, dat niet aan haar zijde de schuld
lag van de vertraging der afdoening en het oploopen der
schadeloosstelling.

De slotsom dan van dat onderhoud was het verzoek, dat de
Factory alle maatregelen tot intrekking van het établissement
zou uitstellen tot Huskus Koopman zou zijn teruggekeerd en
met dezen zou kunnen worden overlegd, terwijl er tevens in
werd toegestemd, dat de Factory aan het Bestuur eene vordering
zou indienen voor de tot dusverre geleden onkosten. De ver-
gadering besloot dus het établissement aan te houden tot het
Gouvernement eene beslissing zou nemen, den agent Santbergen,
die naar Batavia was opgeroepen, weer naar zijn post terug te
zenden en de rekening te doen opmaken.

Het jaar 1842 was stil verloopen te Koeta. Alleen omstreeks
Mei weer eene stranding van een groot schip op de Badoengsche
kust, een Engelsch ditmaal. De gewone roofpartij had hierbij
niet plaats; de gezagvoerder had de toepassing van het «tawan
karang» afgekocht, waaruit bleek dat toen althans de radja wel
in staat was daar iets tegen te doen.

1843.

De Factory w a c h t dus en houdt het établissement aan op
verzoek van Zijne Excellentie. Na 4 maanden, op 10 M a a r t
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18 4 3 , vindt zij het blijkbaar welletjes en schrijft zij aan den
Gouverneur-Generaal; deelt mede dat de schadepost op ultimo
Juni 1842 al / 117.642,98 bedroeg en doet het tweeledige voorstel
om a. het heele établissement aan het Gouvernement over te
doen tegen schadeloosstelling der tot dan geleden onkosten, of
b. de exploitatie door de Nederlandsche Handel Maatschappij
te doen voortzetten voor rekening van den Lande, eveneens
tegen schadeloosstelling als boven.

Dit voorstel gaat met een marginaal renvooi van 1 4 M a a r t
om advies naar de Generale Directie van Financiën en van deze
naar Huskus Koopman.

De Directeur-Generaal van Financiën is 10 A u g u s t u s ,
dus na 5 maanden, zoo ver, dat hij aan de Factory eene spe-
cificatie vraagt van bovengenoemd bedrag der onkosten tot
ultimo Juni 1842; deze wordt 23 A u g u s t u s d. a. v. verstrekt.

Op 31 O c t o b e r 1 8 4 3 komen de Consideratien en advies
van den Gouvernements-Kommissaris van de eilanden Bali en
Lombok aan de Generale Directie van Financiën los. Men
begrijpt, dat de zaak bij dezen in goede handen was. Dadelijk
uit hij zijne verontwaardiging: «Het is dus een daadzaak, dat
het denkbeeld van de regeering in Nederland is uitgegaan en
dat de Nederlandsche Handel Maatschappij werkelijk heeft ge-
tracht mede te werken ter bereiking van de staatkundige be-
doelingen dier regeering, maar het is tevens blijkbaar, dat
genoemd ligchaam met die oprigting ook hare bijzondere belangen
heeft beoogd. Immers, indien die vestiging uitsluitend de be-
vordering van 's Lands politieke belangen ten oogmerk had
gehad, dan zoude de Directie ongetwijfeld de voorzigtigheid
hebben gebruikt om zich door bepaalde voorwaarden tegen schade
te waarborgem. Nu ja, zoo redeneert hij verder, de Nederlandsche
Handel Maatschappij wachtte wel schade van deze vestiging,
maar toch alleen maar voor de eerste jaren. En aangenomen
dat de Nederlandsche Handel Maatschappij nu eens echt het
Land van dienst had willen zijn, dan was dit toch ook weer uit
eigenbelangzoekerij, want als de Engelschen werkelijk gekomen
waren op Bali en Lombok dan zou zij op haar geheele operatie-
terrein nog veel meer schade hebben geleden. Zij had er dus
die schade voor over moeten hebben. En dan, de Nederlandsche
Handel Maatschappij zou beter zaken hebben gemaakt als zij
ook opium en Chineesche duiten had kunnen verkoopen — zie
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maar naar Lange. Ik wil verder nu geen aanmerking maken op
de posten van hare schade-rekening, maar ik moet toch even
zeggen, dat de zaak veel te royaal was opgezet, let bijv. eens
op die post van ƒ43.500 voor huur a ƒ1500 per maand voor
de Mercurius, die toch eigendom is der Maatschappij! [Men ziet
uit deze opmerking dat Koopman geen koopman was]. En als
de Maatschappij geld verdiend had, zou zij dit niet aan het
Gouvernement hebben gegeven!

De kommissaris wil verder maar heelemaal geen vestiging
meer op Bali en Lombok ; een agent die niets kost is nu vol-
doende; daarvoor kan Lange op Bali dienen — aan wien bij
Besluit van 3 Juni 1S43 onder nadere goedkeuring des Konings
is toegestaan als vast ingezetene in Nederlandsch-Indië te ver-
blijven —, en op Lombok King [Die hoogverrader, eedbreukige
en vlagonteerder begint in de gunst te komen bij Koopman].

Ten slotte stelt hij voor den assistent-resident van Banjoewangi
elk jaar al de vorsten van Bali en Lombok te doen bezoeken,
dat zal maar ƒ 1500 per jaar kosten. (Deze raad is opgevolgd;
onheusche ontvangst van dezen ambtenaar was binnen 3 jaar
de hoofdoorzaak van de expeditie naar Bali).

Op 20 N o v e m b e r 1843 , dus na 8^ maand, vraagt de
Factorij aan den Gouverneur-Generaal nog eens eenig antwoord
op haar voorstel van 10 Maait. Daarop volgt slechts een verzoek
van den Directeur van Financiën van 24 N o v e m b e r om te
willen opgeven hoeveel vermoedelijk het eindcijfer zal bedragen
der kosten van het établissement op het einde van 1843 en tevens
hoeveel de Factorij in billijkheid vermeent als schadevergoeding
te mogen vragen «waarna het dan aan haar zal blijven over-
gelaten om het établissement aan te houden of op te breken,
vermits het Gouvernement, geen kantoor op Balie verlangende
te hebben, noch in het een, noch in het ander van bovengemeld
alternatief voorstel van U. E. G. zal kunnen worden getreden».
Dit schrijven bewijst, dat de zaak der opheffing verkeerde in
een stadium van onderhandeling tusschen Gouverneur-Generaal
en Factory; een bewijs, dat de Indische Regeering steeds heeft
genegeerd; eene onderhandeling, wier bestaan zij ontkende.
Eerst in de slotcorrespondentie produceerde de Directie der
Nederlandsche Handel Maatschappij dit bewijs.

Op 9 D e c e m b e r antwoordt de Factor)': voor 1 Juli 1842—
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30 Juni 1843 komt er nog ƒ30.953,79 bij; tot 31 December
1843 vermoedelijk nog /15.000, wordt ƒ 163.596,77 zilver zonder
eenige berekening van rente. Wij vragen dus dit bedrag, zouden
gaarne spoedig het Bali-kantoor liquideeren en vragen dus eene
spoedige decisie.

De Generale Directie van Financiën, bestaande uit genoemden
Directeur-Generaal van Financien J. Kruseman, den Directeur
der Middelen en Domeinen M. H. Halewijn en den Directeur
der Producten en Civiele Magazijnen Ruloffs, begint nu toch te
gevoelen dat er haast bij de zaak is. Nu de Nederlandsche
Handel Maatschappij eene starre houding aanneemt begrijpt zij
hoe steeds meer uitstel steeds meer kosten aan het Land
veroorzaakt. Op 2 1 D e c e m b e r , na 9-\ maand, komt dan
haar advies: De Opperregeering heeft nu eenmaal de zaak
opgedragen aan de Nederlandsche Handel Maatschappij onder
moreele erkenning der verplichting tot schadevergoeding; Koop-
man's advies kunnen wij dus niet aanvaarden. Noodig dus de
Factory maar uit zoo spoedig mogelijk het Bali-établissement
op te breken en betaal de vordering tot den dag der opheffing
toe, met aftrek van wat de gebouwen nog zullen opbrengen.

Zoo eindigde ook dit jaar zonder oplossing van het geschil,
dat juist door niet-afdoening der zaak steeds ernstiger vorm
aannam.

Het eentonige leven der Europeanen te Koeta was slechts
afgebroken door de deelneming aan een lijkverbrandingsfeest
en eenige andere feesten bij Kasiman en door de stranding
van het Engelsche vaartuig Monkey.

1844.

Gouverneur-Generaal Merkus neemt nu nog geen beslissing,
maar laat op 2 J a n u a r i 1 8 4 4 aan den Directeur-Generaal van
Financiën vragen: De Factorij geeft wel hare onkosten op, maar
niet wat zij met haren handel heeft verdiend; vindt u niet, dat
deze verdienste van de schadeloosstelling moet worden afge-
trokken ? Ja, luidt het antwoord op 2 2 J a n u a r i , maar bij
informatie is ons gebleken, dat op het in- en verkoopen niets
is verdiend, maar integendeel nog f 282,76 zilver verloren!

Eindelijk krijgt dan de Factorij op 12 F e b r u a r i 1 8 4 4 een
rechtstreeksch uitsluitsel op de bespreking van haar President
met den Gouverneur Generaal in O c t o b e r 1 8 4 2 en haar
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daarop gevolgd verzoek van 10 M a a r t 184 3. De Algemeene
Secretaris C. Visscher doet haar namens Z. E. weten dat het
Gouvernement de vestiging op Bali niet wenscht over te nemen
of te continueeren en dat het genegen is de schadeloosstelling
te verleenen t o t op u l t i m o 1842 , z i jnde n a g e n o e g
6 m a a n d e n l a t e r dan h e t t i j d s t i p , w a a r o p aan de
M a a t s c h a p p i j in N e d e r l a n d is te k e n n e n g e g e v e n ,
d a t h e t h a a r v o l k o m e n vrij s t a a t om h a a r é t a b l i s s e -
m e n t in te t r e k k e n , z o o d r a zij z u l k s g o e d v i n d t .
Hieraan wordt vastgeknoopt het verzoek de rekening der onkosten
in te zenden tot ultimo October 1842, met aftrek der waarde
van de gebouwen op dat tijdstip.

Een vreemd antwoord! Daarin is niet anders te zien, dan een
geest van onwil en vijandigheid tegen de Factorij, de geest van
Huskus Koopman en van dr. Van Hoëvell. Gouverneur-Generaal
Merkus vergeet, dat hijzelf verzocht had de opheffing uit te stellen
tot na de terugkomst van Koopman en dat hij daarna door
zijn niet-antwoorden op het verzoek der Factorij van 10 Maart
1843 — al of niet veroorzaakt door het talmen met het advies
door de Generale Directie van Financiën — oorzaak was geweest
dat de onkostenrekening nog eens 11 maanden opliep. Zeker,
de Factorij had misschien wel zonder voor haar nadeelige ge-
volgen tot die opheffing kunnen overgaan, maar de Gouverneur-
Generaal had stellig in de bestaande omstandigheden spoedig
moeten antwoorden en had zich niet van den domme mogen
houden aangaande zijn eigen verzoek in October 1842.

Er liepen in die dagen geruchten — gelukkig onwaar ge-
bleken — dat een aanval op het établissement te Koeta had
plaats gehad en daarbij personen waren vermoord. Of hierover
en over het teleurstellende bericht nog gesprekken zijn ge-
wisseld tusschen Gouverneur-Generaal en Factory is onbekend,
maar zeer onwaarschijnlijk, want direct na ontvangst van dat
bericht stelde de Factory een antwoord op, dat 14 Februari
werd verzonden. De heeren Plate en Granpré Molière berichten
den Algemeenen Secretaris, dat zij nu onmiddellijk maatregelen
zullen nemen «tot intrekking eener inrigting, die geheel en
uitsluitend daargesteld op verlangen van het Gouvernement,
door ons als van geen direct noch indirect belang voor de
Handel Maatschappij wordt beschouwd ; en omtrent welke de
dezer dagen in omloop gekomene geruchten alle vrees doen
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ontstaan, dat dezelve meer dan geldelijke verliezen, — het
verlies van menschenlevens —, zal hebben teweeggebracht».
Dan verzetten zij zich tegen de toekenning eener schadeloos-
stelling tot slechts October 1842, omdat zij het sustenu, dat
zij de intrekking op dfen datum had kunnen voleindigen, niet
kunnen erkennen. Het établissement was als politiek instituut
opgericht op verlangen van het Gouvernement en dus moest
dit ook toestemming tot de opheffing geven; deze nu was
eerst heden verleend en de oorzaak van het uitstel lag bij den
Gouverneur-Generaal.

Dit schrijven gaat weer om advies naar de Generale Directie
van Financiën en deze geeft 24 Februari 1844 in onomwonden
termen de Factory gelijk.

Drie weken later, 18 M a a r t , laat de Gouverneur-Generaal
aan de Factory antwoorden, dat hij de beslissing omtrent het
geschilpunt zal onderwerpen aan het Ministerie in Nederland
en dat hij daarom de schade-berekeningen vraagt tot respectievelijk
ultimo October 1842, ultimo December 1842 en tot het tijdstip
der totale intrekking.

Hij h e e f t o v e r h e t g e v a l e c h t e r n i e t n a a r Nede r -
l a n d g e s c h r e v e n en overleed 4^ maand later. Pas doordat de
Nederlandsche Handel Maatschappij te Amsterdam zelve de zaak
aanhangig bracht bij den Minister is zij tot oplossing gekomen.

Aan het slot van dit schrijven van 18 Maart laat de Gouverneur-
Generaal nog vragen hoe het toch komt dat de loge op Bali
slechts verlies heeft opgeleverd.

Reeds op 27 Maart kwam het antwoord van de Factory met
27 stuks bijlagen omtrent den stand der rekening. Het ant-
woord is kort en korzelig. U weet uit ons schrijven van
9 December aan den Directeur-Generaal van Financiën al
hoeveel onze vordering tot het eind van ons boekjaar (ultimo
Juni 1843) was; de rest kunnen wij pas opgeven na finale
liquidatie. En wat de gebouwen waard zijn, vraag dat maar
aan uwen Kommissaris, die op Bali altijd door onze geëmploy-
eerden gehuisvest is geweest. En waarom wij er niet konden
verdienen ? Omdat de eenige winstgevende handel op Bali, die
in opium, buskruit en vuurwapens, voor ons weerzinwekkend
is en wij volgens de Indische wetten die zaken niet van Java
mochten halen; verder omdat wij de pitjes alleen heel duur
hebben kunnen krijgen en de handel in rijst, olie, katoen,
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tabak, huiden enz. alleen den smallen handelaar voordeel kan
geven.

Op 30 Maart weer een briefje van den Algemeenen Secretaris:
Wie moet het Sabandarschap van u overnemen ? Antwoord op
1 April: Mads J. Lange, deelgenoot van John Burd & C°.
natuurlijk; vraag maar aan Uw Kommissaris of die geschikt is.
Jawel, antwoordt Koopman, en zoo wordt bij besluit van 1 Mei
1844 — voorafgegaan door een lange considerans, waaruit eenige
verlegenheid met het geval spreekt — M. J. Lange benoemd
tot Agent van het Nederlandsch-Indische Gouvernement om de
Nederlandsche vlag op de Sabanderij te voeren en te doen
eerbiedigen en als lid der commissie van arbitrage in zaken van
standvonderij volgens de tractaten (bepaling van het aandeel
der vorsten in de waarde der gestrande schepen en ladingen
ter afkoop van het tawan-karang-recht). En op 14 en 15 Mei
nog eens korte briefjes over de overneming der gebouwen door
Lange enz. [voor ƒ3095,83 !], de gebouwen, waarover Van Hoëvell
drie jaar later als gast van Lange smalend spreekt als van «de
bouwvallen der Nederlandsche Handel Maatschappij».

Zoo is dan de intrekking van het Bali-établissement der
Nederlandsche Handel Maatschappij op 4 Juni 1844 een feit
geworden.

Op 28 Mei bericht de Algemeene Secretaris Visscher aan de
Factorij dat deze kan beschikken over het onkostenbedrag tot
ultimo October 1842 en dat het Opperbestuur over de rest harer
reclame zal beslissen.

Op 19 October 1844 — Gouverneur Generaal Merkus was
inmiddels op 2 Augustus overleden en het raadslid Reynst als
waarnemend Gouverneur-Generaal opgetreden om eerst op 30
September 1845 door J. J. Rochussen te worden vervangen —
kan de Factorij de eindafrekening inzenden tot een netto bedrag
van ƒ 172.194,39 zilver. De/126.626,03 tot ultimo October 1842
neemt zij voorloopig aan in mindering van het totale bedrag
harer reclame.

De Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij, op de
hoogte gesteld van den stand der zaken door hare Factorij te
Ëatavia, wendt zich op 9 Augustus 1844 tot den Minister van
Koloniën en vertelt welk gevolg diens verwijzing van de zaak
naar den Gouverneur Generaal heeft gehad. Zij had de berichtenDownloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:54AM
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per overlandpost tot 4 Mei tevoren ontvangen en verzuimt niet
er op te wijzen, dat het établissement was blijven voortbestaan
op uitdrukkelijk verlangen van het Bestuur in Indië en dat het
latere wachten op eene beschikking zijn oorzaak vond buiten
de Factorij. Reeds vijf dagen later, 14 Augustus, schrijft Minister
Baud aan den Gouverneur-Generaal — natuurlijk nog onkundig
van diens overlijden — dat het hem voorkomt «dat ingeval zij
het handelsétablissement werkelijk op bepaalde begeerte van het
Indisch Bestuur heeft laten voortduren . . . , het tijdstip waarop
het regt van schadeloosstelling ophoudt vanzelf is aangewezen,
en het bepalen van eenen willekeurigen en met de daadzaken
niet overeen te brengen termijn, zooals die (van ultimo October
1842) althans oppervlakkig en zonder nadere toelichting voor-
komt te zijn, niet schijnt te kunnen worden volgehouden. Ik
maak derhalve geene zwarigheid om aan het verzoek der Handel-
Maatschappij te voldoen en het is daartoe dat ik de eer heb
het tegenwoordige schrijven te doen strekken».

De inhoud van dit schrijven werd bekend gesteld aan de
Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij. Toen aan deze
bleek, dat zij gelijk kreeg, ten koste wellicht van een open conflict
tusschen Minister en Gouverneur-Generaal, meende zij (de heer
F. van der Oudermeulen was juist opgetreden als president en
dus vermoedelijk geneigd om pijnlijk voorzichtig te zijn) dat een
meer precies dictuur omtrent de aanhouding van het établisse-
ment «op verzoek der Regeering» wenschelijk was. Immers, dat
verzoek was slechts mondeling uitgesproken door den Gouverneur-
Generaal in een gesprek met den heer Plate; de Directie moest
vrij zeker op haar geheugen afgaan en had op dat moment ver-
moedelijk geen schriftelijk bewijs voor wat zij toch zeker meende
te weten; de Gouverneur-Generaal Merkus hield zich van den
domme, terwijl Buitenzorg de Nederlandsche Handel Maatschappij
slecht gezind was. Nog op 17 Aug. 1844 amplieerde zij dus
haar schrijven van den 9^" tevoren door — na een bedankje —
aan den Minister te schrijven «dat voor zooverre ons uit de
berigten onzer factorij te dezer zake gebleken is, de instand-
houding van genoemd établissement.... niet bepaaldelijk het
gevolg is geweest van het uitdrukkelijk te kennen gegevene
verlangen van de Indische Regeering, maar wel in verband tot
de positie der factorij in deze aangelegenheid tot genoemd
Bestuur van de houding door dat Bestuur ten deze aangenomen,
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daar hetzelve . . . eerst het aanhouden der maatregelen tot intrek-
king van de factorij verzocht en daarna het stilzwijgen bewaard
heeft omtrent de nadere voorstellen onzer factorij tot op den
12<ien febr. 1.1-, zoodat zij zich derhalve genoodzaakt heeft gezien
met de intrekking van het gedachte établissement te wachten,
totdat Haar de beslissing deswege van het Indisch Bestuur was
bekend geworden».

Den 22*"" zond Minister Baud dezen brief den vorigen aan
den Gouverneur-Generaal achterna. Inderdaad, de laatste om-
schrijving — hoewel fraai noch zeer duidelijk —is juist voor de
beoordeeling der «schuldvraag». De h o u d i n g der Indische
regeering in dezen was de schuld — en verder de onwil van
beide zijden om eens verstandig met elkaar te praten.

De nauwgezetheid van den heer Van der Oudermeulen is te
Buitenzorg en door Van Hoëvell natuurlijk uitgelegd en ge-
ëxploiteerd als bewijs van de ongegrondheid der reclame van
de Nederlandsche Handel Maatschappij.

Toen de eindrekeningen van de Factorij waren binnengeko-
men op 19 October 1844 kon de waarnemend Gouverneur-
Generaal dan op 1 November eindelijk de zaak bij den Minister
voorbrengen. Nu moet men er op letten, dat deze brief en de
ministerieele opdracht van 14 Augustus om de Factorij uit te
betalen tot het tijdstip der opheffing — zijn arbitrale uitspraak
eigenlijk — elkaar op zee hebben gekruist en dat Reynst blijk-
baar niets wist van het mondelinge verzoek van wijlen den
Gouverneur-Generaal Merkus om het établissement voorloopig
aan te houden.

Wij vinden dus in den brief van Reynst de voorstelling terug:
de Factorij was oorzaak der vertraging en mag dus maar tot
ultimo October 1842 vergoeding hebben. Maar het werpt toch
wel een scherp licht op het gebrek aan onpartijdigheid van
Buitenzorg, dat van de redeneering en het advies van den
Directeur-Generaal van Financiën Kruseman van 24 Febr. 1844,
die de Factorij volslagen gelijk gaf, niet wordt gerept.

De missive van Reijnst stelt de zaak onjuist voor, alsof de
Factory tot haar voorstel van 10 Maart 1843 toe geheel passief
was gebleven en eerst toen voor het eerst van zich liet hooren.
Dit voorstel, wordt wel geinsereerd in den brief van Reijnst,
maar daarin wordt over het gesprek van den President der
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Factory met den Gouverneur-Generaal niet gerept. Van de 11
maanden, die verliepen tusschen het voorstel der Factory van
10 Maart 1843 tot het antwoord daarop van 12 Februari 1844,
wordt op onvoldoende wijze rekenschap gegeven. De schuld
dier vertraging wordt geworpen op het uitblijven der adviezen
van den Raad van Financiën en van Huskus Koopman, niet
geheel ten onrechte, maar men had zich bij die traagheid onder
de bestaande omstandigheden te Buitenzorg niet mogen neer-
leggen en in geen geval de Factory de schade dier ambtelijke
traagheid mogen opleggen. In haar verzet van 14 Februari
1844 tegen de weigering van den Gouverneur-Generaal om de
schade tot langer dan October 1842 te vergoeden had de
Factor)' geschreven dat zij «meer dan genoegzame aanleiding
had gehad om alvorens in meer dan voorloopige onderhande-
lingen te treden met het Gouvernement den afloop af te wachten
der zending van Huskus Koopman». Hierin was wel voor
Gouverneur-Generaal Merkus, maar niet voor Reijnst en den
Minister te lezen : U hebt ons zelf gevraagd de zaak nog niet
op te heffen. Reijnst blijft dus bij de meening: betalen slechts
tot ultimo October 1842, doch de Minister moet maar beslissen.

Bij dezen brief zijn 45 bijlagen, bevattende de stukken der
afrekening tot de opheffing. Deze geven een niet onaardigen
kijk op het leven der Nederlandsche Handel Maatschappij-heeren
te Koeta en hun verhouding tot de radja's. Onder de ge-
schenken aan de laatsten vinden wij, buiten den rhinoceros en
het kanon, veel wijn, jenever en likeuren; verder chitzen, een
muziekdoos, sabels, prenten, verguldsel, «diversen»; bijdragen
tot feesten en lijkverbrandingen, hanesporen, een hond, schapen,
veel stoffen, verf. Ook velerlei andere merkwaardige posten.
Het moet Kasiman toch wel gespeten hebben, dat de Hollanders
weggingen. Lange zal wel niet zoo royaal zijn geweest. De
grootste posten vallen natuurlijk op de bedrijfsrekening van de
Mercurius en op den bouw van huizen en den ringmuur.

1845.

Na ontvangst van den brief van Reijnst van 1 November
1844 begon Minister Baud te twijfelen en nu rijst er ook arg-
waan in zijn hart omtrent de restrictie in den brief van den
President van 17 Augustus 1844, dat het uitstel der opheffing
«niet het gevolg was geweest van een uitdrukkelijk verlangen
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van de Indische Regeering», maar van de houding door die
regeering aangenomen. Er was toch geen enkel bewijs voor
zulk een verzoek! Bij schrijven aan de Nederlandsche Handel
Maatschappij van 29 Maart 1845 vraagt hij haar te bewijzen,
dat het uitstel der opheffing der Factory op Bali niet aan haar
is te wijten, «immers in de Indische stukken terzake was niets
te vinden, waaruit in redelijkheid zou zijn op te maken, dat
die opheffing niet vóór 4 Juni 1844 had kunnen geschieden».
Maar na zorgvuldige berekening leek de termijn tot ultimo
October 1842 toch wel wat kort. Hij wil dus instede van het
gereclameerde restant van / 49.664,19 nog ƒ5681,72 geven,
als tegoed tot ultimo December 1842 en vraagt hieromtrent
de beschouwingen der Directie.

Op 3 April antwoordt de Directie, nog wat slap en lang-
dradig: de Gouverneur-Generaal had ons v e r z o c h t de loge
aan te houden tot na Koopman's terugkeer. Onze verhouding
tot het Indische Bestuur en de staatkundige strekking der
vestiging gedoogden niet, dat de Factory tegen de wensch
van den Gouverneur-Generaal inging; de vrijheid, ons 21 Mei
1842 gelaten om de loge op te heffen, was dus geen vrijheid
meer. En toen wij zélf uit den hoek kwamen met een voorstel
liet men ons nog 11 maanden op eene beslissing wachten. De
restrictie in ons schrijven van 17 Augustus 1.1., die u heeft
doen wankelen in uwe overtuiging, was niet anders dan eene
nauwkeuriger omschrijving.

Dit was alles juist geredeneerd, maar wat de Minister vroeg,
het bewijs dat de Gouverneur-Generaal de aanhouding had
gevraagd, ontbrak. Waarom hield de Directie dit nog drie weken
onder zich? Was dit hooghartigheid? Verlangde zij op haar
woord alléén te worden geloofd ? Of kon zij zoo gauw
uit de papieren, die de Factory haar sedert eind 1842 had
toegezonden, geen geschrift vinden dat als afdoend bewijs kon
gelden?

De Minister liet nog gauw een Nota over de geheeleBali-vestiging
opstellen door het Bureau voor Indische zaken op zijn Departe-
ment. Dit kon ook al niet anders concludeeren, dan dat het bewuste
bewijs niet was geleverd en uit Indië moest worden ingewacht.

En zoo ging er dan 19 A p r i l een brief naar de Nederlandsche
Handel Maatschappij: Ik ben nog niet overtuigd. U zult wel
gelijk 'nebben, dat de Gouverneur-Generaal aanvankelijk aan-

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:54AM
via free access



DE NEDERLANDSCHE MACHT OP BALI EN LOMBOK. 285

houding van het établissement had verzocht, maar ik heb toch
gemeend hierover nog eens naar Indië te moeten schrijven. .

En naar den waarnemend Gouverneur-Generaal: Zóó staat de
zaak nu; wil nu duidelijk en zonder omhaal te kennen geven:
Is de Indische Regeering oorzaak der vertraging?

Zes dagen later, in een schrijven van 2 5 Apr i l 1845 van
de Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij aan den
Minister k o m t e inde l i jk he t v e r l o s s e n d e woord , het
bewijs, het Extract uit de Notulen der Vergadering van de
Factorij te Batavia op 8 November 1842 (zie bl. 274). En een
tweede bewijs: het afschrift van het schrijven van den Directeur-
Generaal van Financiën aan de Factorij van 27 November 1843
(zie bl. 276), waaruit blijkt, dat de Factorij tot dien dag geen
vrijheid had bezeten het établissement op te breken. Op den
brief der Directie staan potloodkrabbels: Mij dunkt dit heft allen
twijfel op. Zeer stellig.

Het zoeken der Directie in haar archief was wel beloond!
De toon van haar schrijven aan den Minister, waarbij deze twee
stukken worden aangeboden, is nu heel wat vaster; er ligt ge-
krenkte trots in. «Het heeft ons bevreemd en leed gedaan . . . .
te bemerken . . . . dat Uwe Excellentie het thans nog noodig
gelieft te achten . . . . de beslissing van nieuwe berigten uit Indië
afhankelijk te stellen.» Het schrijven legt den nadruk op den
ondank, ontvangen voor haar dienstbetoon aan het Gouver-
nement. Uwe Excellentie zegt ons te gelooven en vermeerdert
onze schade, voortvloeiende uit renteverlies op onze uit-
schotten, doordat de zaak wederom vele maanden moet blijven
sleepen.

Op 30 April schrijft de Minister nu kort en goed aan den
waarnemenden Gouverneur-Generaal, onder toezending van den
laatsten brief van de Directie en de twee bewijzen, dat het
restant bedrag der vordering ad ƒ49.664,19 zonder verwijl dient
te worden toegekend. De Nederlandsche Handel Maatschappij
krijgt afschrift van deze beschikking en Minister Baud voegt er
nog bij: «Had de Maatschappij de nu ontvangen ophelderingen,
die ik ten aanzien van de deugdelijkheid harer reclame alleszins
voldoende beschouw, mij dadel i jk gegeven, dan zou de ver-
traging der onderwerpelijke zaak vermeden geworden en ik daar-
door den schijn hebben ontgaan, alsof de welwillende mede-
werking der Maatschappij ter bevordering van 's' Gouvernements
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bedoelingen met de eilanden Bali en Lombok niet op derzelver
regten prijs door mij werd gesteld.»

Alsof er nog niet genoeg verwarring was geweest in deze
zaak kwam er nog een verwarrinkje achteraan. De Koning
moest er nog aan te .pas komen.

Op 30 A p r i l 1845 schrijft de Minister zijn finale beslissing
aan den waarnemend Gouverneur-Generaal Reijnst (die de be-
slissing immers aan den Minister had overgelaten).

Op 2 Mei deelt de Directie aan de Factory die uitspraak mee.
Op 7 A u g u s t u s moet deze brief van 2 Mei ontvangen

zijn, want de Factory vraagt de uitbetaling op grond van de
mededeeling harer Directie.

Op 16 A u g u s t u s gaat er een brief van den waarnemenden
Gouverneur-Generaal weg aan den Minister over deze zaak;
deze brief reageert wèl op den brief van 19 April te voren,
maar niet op dien van 30 April. De 2 dagen later verzonden
brief van de Nederlandsche Handel Maatschappij was toen al
minstens 9 dagen te Batavia; men kon dus meenen, dat 's Ministers
schrijven van 30 April te Buitenzorg bekend was.

In den brief van 16 Augustus staat niets nieuws; Reijnst
blijft zijn oude standpunt handhaven en klampt zich vooral
vast aan den twijfel, die nog in 's Ministers brief van 19 April
zich uitte. Op één punt is er vooruitgang: wij vinden nu het
advies van Financiën van 21 December 1843, waarbij de Factory
gelijk kreeg, in afschrift overgelegd: de Minister had verzocht
in de brieven uit Buitenzorg geen extracten of inseraten meer
op te nemen. Hij las blijkbaar liever de stukken zélf.

Aan 't slot van dezen brief van 16 Augustus komt leukjes
de mededeeling: wij hebben dit briefje van de Factory (van
7 Augustus te voren, waarin uitbetaling op grond van 's Ministers
uitspraak werd gevraagd) ontvangen, maar wij geven het geld
niet; wèl de f 5601,72 tot 1 Januari 1843.

Minister Baud kon dus niet anders denken dan: Reijnst negeert
mijn l a a t s t e n brief, dien hij al minstens 9 dagen in handen
kan hebben gehad; in elk geval wist hij de strekking daarvan
uit het verzoek der Factorij. Is mijn brief dus nog niet «be-
handeld» of ontvangen, dan weet hij toch, dat die eiken dag
in zijn kabinet kan binnen vallen. En nu klampt hij zich maar
vast aan mijn twijfelbrief van 19 April, om mij maar te weer-
streven en de Factorij verder te dwarsboomen.
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Als deze voorstelling juist is — en een andere verklaring is
niet wel mogelijk —, dan heeft Reynst zich bedacht toen hij
den brief des Ministers van 30 April inderdaad op zijn schrijf-
tafel had liggen, want op 5 September d. a. v. teekent hij de
order tot uitbetaling aan de Factorij van de nog betwiste
ƒ44.062,47.

Op dezen ministerieelen brief werd echter nimmer geantwoord
door Buitenzorg, zoodat de Minister pas einde Januari 1846 van de
Nederlandsche Handel Maatschappij en, op zijn navraag, officieel
pas door een schrijven van Gouverneur-Generaal Rochussen van
14 A u g u s t u s I S 4 6 vernam dat de zaak afgedaan was.

1846.

Minister Baud — meenend dus dat de waarnemend Gouver-
neur-Generaal weigerachtig is effect te geven aan zijn schrijven
en beslissing van 30 April 1845 — roept de tusschenkomst in
van Koning Willem II bij schrijven van 5 Januari 1846, waarin
de zaak en het daaruit geboren conflict tusschen waarnemend
Gouverneur-Generaal en Minister waarlijk onpartijdig worden
uiteengezet.

Op 10 Januari d. a. v. geeft Z. M. den minister gelijk; op
22 Januari deelt de minister zijn brief aan Z. M. en Diens be-
slissing mede aan den sinds 30 September 1845 opgetreden
Gouverneur-Generaal Rochussen; op 14 Augustus 1846 deelt
deze den Minister mee, dat op 5 September van het vorige
jaar de verevening had plaats gehad ingevolge het schrijven van
Zijne Excellentie van 30 April 1845.

De Koning was dus noodeloos in de zaak gemengd: alweer
een betreurenswaardig gevolg van hoog-ambtelijke morgue, die
bleef zwijgen waar spreken plicht was geweest.
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III. De oorlogen op Lombok 1838 en 1839 en de Bali-
contracten van Huskus Koopman 1842—1843.

a. De oorlog op Lombok van Januari tot Juni 1838.

De oorzaak van dezen oorlog was volgens het gewone cliché
der oorlogen van de Balische vorstjes: meerdere machthebbers
in één rijkje, waarvan de krachtigste figuur de andere ter zijde
stelde; beschuldigingen van bloedschande, die het optreden tegen
den zwakkere moesten rechtvaardigen; roof van desa's en sawahs;
vernieling, van eikaars waterleidingen; moorden; een poepoetan,
waarin een vorstenhuis ondergaat. In Zooverre kan deze strijd
dus niet op onze bijzondere belangstelling aanspraak maken.

Maar in dezen oorlog was iets nieuws. Niet zoozeer het feit,
dat Europeanen als leiders der krijgsverrichtingen optraden (dit
was bij de Baliérs meer vertoond), maar wel dat King volgens
de regelen der kunst «atigarisatie» van schepen voor vervoer van
troepen en proviand toepaste en met geschut bewapende batte-
rijen opwierp, en dat Lange ter zee de haven van Ampenan
blokkeerde en zijn vijand met geschut bestookte.

De voornaamste Inlandsche dramatis personae in het treur-
spel zijn:
A. Goes t i G'dé N g o e r a h L a n a n g K a r a n g a s e m , ook

genaamd G. G. Lanang Pagoejangan en G. Tjanang, zoon en
in 1806 opvolger van G. G. Ng. Karangasem, vorst van
Karangasem op Bali (die in het begin dier eeuw zijn macht
over Lombok bevestigde en als leenheer der vier vorsten
van Lombok gold). A is berucht om zijn dierlijke wreed-
heid en moet daarom, mede om zijn vijandschap met Boeleleng,
in 1824 vluchten naar zijn leengoed Karangasem-Lombok,
waar hij van D het landschap Rembega, ten Noorden van
Mataram, tot levensonderhoud krijgt. Overlijdt in 1837
(zie F).

B. Goes t i Bagoes K a r a n g , neef volgens Van Eek, broeder
volgens Koopman, en opvolger van A op Bali. Hij neemt
deel aan den Lombok-oorlog in 1838 en wordt daar tot
zelfmoord gedreven. In Karangasem-Bali wordt hij opgevolgd
door zijn neef Goesti G'dé Tjotong, schoonzoon van den
radja van Boeleleng; deze laat hem vermoorden en stelt een
verwant van beiden, G. G. Karangasem, in ondergeschikte
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positie over Karangasem-Bali. (De laatste verliest zijn rijk en
zelfmoordt zich in 1849 bij de 3**' Bali-expeditie,. waarna
Karangasem-Bali als stedehouderschap onder Lombok komt).

C. T j o k o r d a (?), zuster van A, tot 1824 alleen stede-
houdster van Karangasem-Lombok. A wil alsdan het bestuur
van haar overnemen, doch

D. R a t o e Ngoe rah Pa n dj i, half broeder van A en C, springt
voor C in de bres en neemt het bestuur over Karangasem-
Lombok op zich onder den titel Ratoe Ngoerah Made Karang-
asem-Lombok, met ontkenning der suprematie van Karang-
asem-Bali (A en B). Hij is dus illegitiem vorst en laat aan
C haar titel. Wordt beschuldigd in bloedschande te leven
met C en overlijdt in 1835.

E. R a t o e G o e s t i N g o e r a h P a n d j i , zoon en opvolger van
D, wordt ook beschuldigd bloedschande te plegen met eene
zuster. De radja van Mataram G begint tegen hem den
oorlog; hij zendt bij zijn optreden een gezantschap naar den
Gouverneur-Generaal, onder aanbieding van twee paarden als
geschenk, om bij de door hem voorziene en gevreesde moeielijk-
heden diens steun te verwerven. Komt met 300 der zijnen
om in de poepoetan van Juni 1838.

F. Ida R a t o e , zoon van A. en bij diens overlijden in 1837
erfgenaam van diens pretentie op de leenheerschappij over
Lombok. Treedt door hulp van G 'm 1838 in zijn rechten
op K.-A.-Lombok na den 1"" oorlog, onder den naam Goes t i
N g o e r a h Made K a r a n g a s e m . Wordt in 1839 vermoord
op last van H. Zijn kinderen gebracht naar het hof van
Kloengkoeng.

G. Anak A g o e n g K ' t o e t K a r a n g a s e m , radja van Ma-
taram (Lombok), te goeder naam bekend, sneuvelt in den
oorlog van 1838, en wordt opgevolgd door zijn zoon

H. G o e s t i N g o e r a h K ' t o e t K a r a n g a s e m . Deze brengt
de vermeestering van K.-A.-Lombok ten einde met zijn broers,
waarvan de jongste, n.1.

I. G o e s t i N g o e r a h G 'dé K a r a n g a s e m zich in 1870, na
het overlijden van H, van nevenregeerder weet op te werken
tot alleenheerscher onder den naam Ratoe-Agoeng Agoeng
G'dé Karangasem, en regeert tot 1894 (de balling te Batavia
na de Lombok-expeditie).

Dl. 79. 19
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' Wij vinden dus in begin Januari 1838 op Lombok E als
illegitiem hoofdvorst van Karangasem-Lombok met zijne tante
C in hetzelfde rijk. Beide zijn niet gezien; E omdat hij een
usurpator en F eigenlijk de wettige vorst is, terwijl E zich
bovendien hebzuchtig toont; C is reeds lang gehaat om haar
schraapzucht.

In het veel kleinere Mataram heerscht G, die wel geacht is
bij zijn onderdanen. Dan zijn er nog de kleine radja's van
Pagesangan en Pagoetan en eenige afstammelingen van vroegere
Sasaksche hoofden, die nog een klein grondgebied met eenige
macht bezitten. Die kleine vorstjes tellen niet meer mee; zij
moeten zich bij de winnende partij voegen en hun spoor
raakt verloren.

De brandstoffen voor den oorlog lagen opgehoopt. A had
reeds sedert 1824 hulp gevraagd aan G om zijn erfdeel weer
aan C, D en E te ontrukken, doch G wenschte nog geen oorlog.

Toen A in 1837 overleed besloot G om diens zoon F in
zijn wettig erfdeel te herstellen en bond dus den strijd aan
tegen E en C

De naaste, aanleiding tot den oorlog schijnt een geschil te
zijn geweest over eene waterleiding tusschen het Karangasemsche

/ L ^ Kating en het Mataramsche Penoeja. E eischte de waterleiding
op; G weigerde; E eischte toen nog meer desa's op, waarop
G den oorlog verklaarde (Rapport-Wetters van 11 September
1838).

Volgens Huskus Koopman (Rapport van 11 Mei 1842) was
het ontsteken van de brandstof uitsluitend het werk van King.
Huskus Koopman is evenwel heftig tegen King gestemd. De
meer bezadigde Schuurman meent in zijn Lombok-rapport,
zooals wij reeds vernamen, dat King evenmin als Lange oorlog
begeerde en aanvankelijk slechts noodgedwongen meedeed als
onderdaan van Mataram. Schuurman's opvatting lijkt mij de juiste.

Wetters, die onmiddellijk na den eersten oorlog op Lombok
kwam, geeft evenmin aan King de schuld van den oorlog.

Georg Pecock (of Pocock) King, een in Bengalen geboren
Engelschman, was tot 1834 deelgenoot geweest van de te
Batavia gevestigde firma Morgan, King and Co en had zich na
het faillissement dier firma (volgens Koopman: na uit die firma
te zijn verwijderd en om zijn schuldeischers te ontgaan) in dat
jaar onder de hoede van D op Lombok gevestigd. In begin
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1836 kreeg hij twist met de Chineesche sabandars van D en C
(die sabandars stookten steeds het vuurtje tusschen de vorsten
aan, om elkaar voordeden af te vangen) en werd door D van
het eiland verbannen. Na zich eenigen tijd te hebben opge-
houden in Badoeng, terwijl zijn agent Cooper ziin zaken te
Ampenan waarnam, waagde King het einde 1836 naar Ampenan
terug te keeren, thans onder de bescherming van Mataram (G).
Hij verbond zich nu met den machtigen Boegineeschen hande-
laar en scheepskapitein Anachoda Ismaïla, aan wien meer dan
200 Boegineezen van Ampenan onvoorwaardelijk gehoorzaamden.
King en Ismaïla vormden sedert den steun der Mataram-partij.
Toen de oorlog uitbrak riep G hen dadelijk op tot hulp.

De plaats, onder het Sabandarschap van Karangasem in begin
1836 leeg gelaten, werd ingenomen door de Deensche kooplieden
John Byrd en zijn compagnon Mads J. Lange, voor welke firma
ook twee broers van Lange voeren, die dezen ook later in zijn
zaken te Koeta bijstonden en waarvan een hem opvolgde bij
zijn overlijden in 1856.

John Byrd was een in Denemarken geboren Schot, oorspronke-
lijk kapitein in dienst der Deensch-Aziatische Compagnie. Byrd
vestigde zich te Hongkong en dreef handel met het Deensche
Compagniesschip Syden, als oorlogsschip uitgerust. De firma
beschikte ook over het schip Falcon, waarmee hij zijn voor-
maligen 1" stuurman, later zijn associé, Lange naar Lombok
zond. * Deze vestigde zich te Tandjoeng Karang, 2 K.M. ten
Zuiden van Ampenan, een kampoeng van Pagesangan, welk
rijkje erkende ondergeschikt te zijn aan Karangasem. In 1837
brandde zijn établissement af.

Lange was niet vechtlustig; hij trachtte zich eerst neutraal
te houden en bewees diensten aan beide partijen. Volgens het
rapport-Wetters (die het van Mobron, Lange's ondergeschikte,
vernam) had Lange in 't begin van den oorlog zelfs oorlogs-
gerei aan Mataram geleverd en tijdens Byrd's reis naar Batavia
de bark Falcon verhuurd aan Mataram; met dat schip waren
3000 man en de vorst van Karangasem-Bali (B) naar Lombok
overgebracht. Ook had hij aan de zijde van Mataram tegen de

• Volgens Helms en Hoos was de Falcon herdoopt in Syden; dit moet eene
onjuistheid zijn. De Syden voer onder Deensche vlag en was 800 ton groot;
de Falcon, onder Engelsohe vlag varend, was eigendom van Jardine Mathison
en O. te Canton en voerde 12 stukken gesohut en 60 man.
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lieden van Pagesangan gevochten, waarbij Mataram het onderspit
dolf. Doch zijn beschermer E riep hem op om aan zijn zijde
te strijden; hierom en naar het schijnt mede door de overtuiging,
dat Mataram de zwakste partij was, kozen Byrd en Lange tijdens
de tweede helft van den oorlog geheel en al de partij van
Karangasem-Lombok.

De voornaamste oorlogsfeiten waren : de insluiting van Mataram
en Ampenan te land, later ook ter zee door de blokkade van
Byrd en Lange door middel van de Falcon en de Syden; de
gevechten te land; het troepenvervoer van Karangasem-Bali
naar Mataram door King; de poepoetan en ondergang der
Karangasem-partij als finale.

In den landoorlog, die in Januari 1838 aanving, had Karanga-
sem (E met C) aanvankelijk de overhand door het sterke over-
wicht in getal; het had n.1 over pi. m. 20 maal zooveel huis-
gezinnen te beschikken als Mataram (G), dat alleen den steun
had van van de 3000 lieden van Karangasem-Bali {E), welke
door den toen nog neutralen Lange waren overgebracht. Maar
King en Ismaïla met zijn Boegineezen sprongen het benarde
Mataram bij; de eerste wierp batterijen op bij Ampenan en
Tandjoeng Karang, bewapend met 20, volgens anderen zelfs
40 stukken geschut. Onder deze krachtige leiding keerde de
kans en dit was voor velen van Karangasem's hoorigen aan-
leiding om hun gehate vorsten af te vallen en zich onder
Mataram-King te scharen. Ook de vorstjes van Pagesangan en
Pagoetan liepen op dit tijdstip over, zoodat E al spoedig niet
meer dan 12 a 13000 strijders over had.

King kon in de eerste helft van den oorlog den weg ter zee
open houden om proviand van Bali en versche troepen van
Karangasem-Bali over te voeren. Hij gebruikte daartoe zijn eigen
bark P l e y a d e s , kapitein G. Berg, juist van een reis naar China
terug, en de schoeners M o n k e y en Lad j oe , waarop hij goed-
of kwaadschiks de hand legde.

Voor de huur der Pleyades rekende King f 125 per dag aan
Mataram; bovendien had hij zich met Ismaïla de toezegging van
het handelsmonopolie verzekerd. Met de Pleyades haalde King
een lading rijst te Boeleleng en nam hij meteen nog 175 man-
schappen mee van Tjoelik (Karangasem-Bali) benevens wapenen
en munitie. Van de bark Dorothea Henriëtte van de gebroeders
De Grave te Makassar nam hij nog 1000 projectielen over.
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De schoener Monkey, kapitein Joh. Fr. Thierbach, eigendom
van de firma Wilson, Boyd en Pace te Batavia, Soerabaja en
Semarang, kwam in Januari te Ampenan met een lading, ge-
consigneerd aan haar agent King. Deze preste direct den kapitein
om troepen over te brengen van Bali naar Lombok. Drie keer
ging dit goed. Op de vierde reis moest hij 223 manschappen
overbrengen naar de Oostkust van Lombok, Karangasemsch
gebied, vanwaar King waarschijnlijk den toevoer van levens-
middelen voor zijn vijand wilde afsnijden. Op 19 Februari bij
windstilte in Straat Alas drijvende ontstond te 4 uur 's morgens
onder de hulptroepen een hevig oproer. Bemerkend dat zij
niet naar Ampenan op de Westkust voeren, meenden zij, dat
kapitein Thierbach hen als slaven wilde wegvoeren en ver-
koopen. Zij wilden Thierbach dooden, maar het hoofd der
Baliërs, zekere Goesti Lanang, wist dit te voorkomen door drie
belhamels te dooden en voor te geven, dat dan niemand het
schip meer naar land kon brengen. Een hevige vechtpartij
onder de Baliërs zelve ontstond; sommigen sprongen over
boord; de equipage spaarde geen moeite om het eigen leven
te verdedigen, zoodat er ten slotte van de 223 Baliërs maar
156 over waren. Deze zette Thierbach aan wal op Soembawa,
met goedvinden van den aldaar heerschenden vorst. Hier bevond
zich ook de tweede zoon van den vorst van Mataram (G), Goesti
Made Oka, die zich door de vlucht in veiligheid had moeten
stellen tegen Karangasem.

Toen Thierbach, te Ampenan teruggekomen, voor de vijfde
maal een transport werd opgedragen door King, had hij er
genoeg van. Maar hij zat toch met het gevalletje. Hij had met
een schip, onder Nederlandsche vlag varende, troepen overge-
bracht voor een oorlog onder Inlandsche vorsten onder «Balische
vlag» * en nu die 156 man op Gouvernementsgebied, zoo hij
meende, aan wal gezet; hij had met zijn buskruit en schietge-
weer gezondigd tegen de landswetten en toen King begreep,
dat hij geen vijfde transport wilde halen, had deze hem al zijn
munitie en wapens van boord gehaald.

Hoe zou men dit alles op Java opnemen ?
Het liep goed af. Wij weten al, dat Thierbach anderhalfjaar

' De vorsten van Lombok voerden een eigen scheepsvlag, zie Not. Bat.
Gen. XIX, 1881, p. 68. Misschien een bedenksel van King uit deze dagen.
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later met de «Blora» het établissement van de Nederlandsche
Handel Maatschappij hielp inrichten.

Hij ging te Ampenan aan boord van de Syden van John
Byrd, die toen nog niet meevocht, maar King's vijand was, en
liet zich een certificaat afgeven d.d. 7 April 1838, geteekend
door Byrd, diens stuurman Emil Carl Lange en diens agent op
Lombok Mads John Lange, waarin werd verklaard: dat hij door
King tot dat troepentransport was gedwongen, dat hij bij het
vierde transport had verkeerd in gevaar van leven, equipage,
schip en eigendommen; dat hij op het ontvangen van den last
om ten vijfden male te gaan meende te moeten informeeren
hoe men op Java over dien Lombok-oorlog dacht, en dat de
onderteekenaars hem hadden geraden den schoener met inven-
taris en equipage aan de eigenaars terug te brengen en verslag
van het gebeurde te geven.

Met dit document gewapend wist hij bij den Assistent-resident
van Banjoewangi Levyssohn en den waarnemend resident van
Soerabaja, Generaal-Majoor Riesz, zich schoon te praten, blijkens
de rapporten van deze aan den Gouverneur-Generaal van 11 en
19 April 1838. De laatste is echter maar half tevreden over de
manier, waarop de Monkey aan munitie kwam en hij wil eens
onderzoeken of dit schip, eigendom van Engelsche heeren, wel
een goeden zeebrief bez i t . . . .

Thierbach had aan Levyssohn allerlei romantische dingen er
bij verteld over de oorlogs- en zeerooversgevaren, waaraan hij
was ontsnapt. Of Levyssohn dit allemaal geloofde rapporteert
hij er niet bij, maar hij had Thierbach maar tot kaap Sedano
laten convoyeeren door een kruisboot, omdat King den radja van
Boeleleng zou hebben opgestookt Thierbach en zijn schip door
prauwen pedjaja te laten opsporen en uit te leveren, uit vrees dat
Thierbach zijn ongeoorloofde handelingen zou gaan verklikken.

Met de «Ladjoe» had King minder succes gehad, zooals uit
hetzelfde rapport van Levyssohn blijkt. Deze schoener, volgens
de zeebrieven eigendom van W. W. Boyle te Padang, kwam
ter reede Ampenan met eene lading voor King, toen het oproer
op Thierbach's schip juist had plaats gehad. De kapitein Pieter
Neugeren of Newgreen verklaarde dat het lekkage had en
weigerde om beide redenen te voldoen aan King's sommatie
om troepen over te voeren. King nam toen zelf het commando
over den schoener op zich en preste de Javaansche matrozen
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uit Soerabaja en eenige andere Javanen ter plaatse tot oorlogs-
diensten als kanonnier, en passant een kanon, buskruit, ge-
weren en kogels van de Monkey overnemend. Ook dit schip
zou volgens Thierbach eigenlijk aan King toebehooren. Een der
gepreste Javanen was al gesneuveld.

King haalde met de Ladjoe een bezending troepen van
Karangasem-Bali, doch moest daarop zelf te Lombok blijven.
Hij zond nu het schip ten tweeden male naar den overwal onder
een Maleischen anachoda. Toen deze te Tjoelik (Karangasem-
Bali) aan den wal was, liet de Inlandsche mandoer het anker
lichten en bracht de Ladjoe naar Soerabaja. Daar legden hij
en twee roergangers de verklaring af, dat zij zulks gedaan
hadden omdat Lange's bark Falcon met 32 gewapende Inlandsche
vaartuigen op hen afkwam. Dit bleek onjuist. De bemanning
scheen niet veel zin te hebben om, evenals de bovengenoemde
matrozen, aan den oorlog deel te nemen en vond een aan-
leiding tot dit voorwendsel omdat zij bij het wegvaren van
Tjoelik de bezittingen van den gezagvoerder nog aan boord had.

In 't geheel zijn ongeveer 10.000 man van Bali naar Lombok
overgebracht totdat de door Byrd en Lange toegepaste blok-
kade hieraan een eind maakte. Ook Inlandsche vaartuigen zijn
tot dit doel gebezigd; verder de Nederlandsche brik Teksing
onder een Chineeschen gezagvoerder en andere vaartuigen van
Java, Makassar en Soemenep. De kapiteins hadden het verzoek om
troepen over te voeren niet durven weigeren, omdat zij vreesden,
dat dan hunne handelsgoederen, in een haven van Karangasem-
Bali of Lombok liggende, verbeurd verklaard zouden worden.
Betaling hadden zij voor hun diensten niet genoten.

Sedert einde Februari voerde King in persoon de eene vleugel
van de Mataramsche strijdmacht aan; de radja van Mataram
zelf de andere.

En nu de exploiten van Byrd en Lange in dit vrij-
gevochten land.

Nadat Lange aanvankelijk, zooals wij boven zagen, diensten
had bewezen aan Mataram, en daarna den oproep van den vorst
van Karangasem-Lombok volgde, deed hij leveranties van oorlogs-
materiaal aan den laatste. Aan de gevechten te land schijnt hij
in persoon weinig of niet te hebben deel genomen. Tot in Mei
toe kon hij zich afzijdig houden; toen evenwel barstte, volgens
Wetters, «als het ware een tweede oorlog uit en nu tusschen
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King en Burd, die als het ware om de voordeden van Lombok
de eene tegen de andere het harnas hebben aangetrokken».

Byrd en Lange blokkeerden Straat Lombok met de Syden
en de Falcon; King wierp te Ampenan drie batterijen op met
16 vuurmonden en te Tandjoeng Karang één met 2 kanonnen;
Byrd had zijn bondgenoot 2 vuurmonden van 8 en 2 van 12 'S
met ammunitie in handen weten te spelen.

De blokkade was spoedig overgelaten aan de Falcon alleen.
Byrd vertrok met de Syden naar Batavia, meevoerende gezanten
van Karangasem-Lombok, (eneinde van het Gouvernement am-
munitie te vragen tegen verstrekking van producten. Men wist
trouwens te Batavia uit ambtelijke rapporten en particuliere be-
richten al wat er in Straat Lombok omging.

De Gouverneur-Generaal ontving Byrd en de gezanten niet
en verwees hen naar den President van den Raad van Indië.
Op 31 Mei 1838 werd besloten hun verzoek aan te houden en
Wetters op onderzoek uit te zenden.

De radja van Karangasem-Lombok maakte aanstalten om met
42 prauwen Ampenan van de zeezijde aan te tasten, terwijl gelijk-
tijdig een aanval op Mataram en Ampenan van de landzijde
zou geschieden. Dit plan mislukte; er waren, toen het er op
aankwam, slechts 16 prauwen op het appèl. Deze vermeesterden
en verbrandden wel de prauwen wangkang en toop van anachoda
Ismaïla in de baai van Tring, ten Zuiden van Ampenan, maar
werden vandaar weer verjaagd door de Matarammers en raakten
toen verstrooid.

Bij zijn blokkade van Ampenan dwong Lange een aantal
Chineesche en Inlandsche vaartuigen om terug te keeren, maar
hij hinderde geen enkel vaartuig, dat de Nederlandsche vlag
voerde. Hij ging hierin zelfs zoo ver, dat hij de Pleyades van
King, met proviand en munitie aan boord, ongehinderd liet
doorgaan. Ook de Dorothea Henriëtte van Gebr. De Grave, met
1000 projectielen voor King aan boord, liet Lange passeeren.

Omtrent andere gewelddaden, die Lange ten laste zijn gelegd,
bestaat onzekerheid. Wetters verhaalt in zijn rapport, een maand
na het gebeurde geschreven, dat Lange een Inlandsen vaartuig,
dat de blokkade wilde trotseeren, in den grond had geschoten.
De opvarenden hadden zwemmende den wal kunnen bereiken.

Verder verhaalt Wetters dat de Syden (het is vrij zeker, dat
de Falcon onder Lange moet zijn bedoeld; Byrd was met de
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Syden Ie Batavia) twee prauwen padoeakang, eigendom van den
Boeginees Abdoelrachman te Ampenan en door dezen gevoerd,
zou hebben vermeesterd en met de bemanning aan den radja
van Karangasem-Lombok zou hebben uitgeleverd. Ongelukkig
had Abdoelrachman, die van Soembawa kwam, een brief bij
zich van boveiigenoemden Goesti Made Oka van Mataram voor zijn
vader. Naar de Balische zeden van dien tijd werd Abdoelrachman
met 7 zijner opvarenden, alle Boegineezen, op last van den radja
gekrist. De overige opvarenden, Makassaren, werden vrijgelaten.

Huskus Koopman spreekt in zijn rapport van vier jaren later
dit verhaal met nadruk tegen en verklaart het als laster van
King. Als bewijs voert hij aan, dat de radja van Karangasem-
Bali (van de Mataram-partij dus) hem had verklaard, dat hij
zoo iets nimmer had vernomen en dat dezelfde radja al in 1840
zich vriendschappelijk jegens Lange gedroeg, wat na zulk een
incident onverklaarbaar zou zijn. Zeer overtuigend is deze
bewijsvoering van King's feilen vijand niet tegenover het verslag
van den kalmen Wetters. Maar men bedenke, dat Wetters alleen
King en niet Lange op Lombok had gesproken en dat King
van het begin af Wetters steeds vergezelde en zijn gids en
inleider was bij de Mataramsche radja's. Hij kan dus licht dupe
zijn geworden van de uitingen van haat jegens de tegenpartij
der Matarammers. Het is ook niet in overeenstemming met wat
wij van Lange's geaardheid weten, dat hij een achttal onschuldigen
op die. wijze in den dood zou hebben gedreven.

Toen in begin Juni de strijd keerde ten voordeele van Ma-
taram en de sabanderij van Karangasem Tandjoeng Karang den
Matarammers in handen viel, kon de Falcon aldaar niet meer
komen. Een der stuurlieden van deze bark, de Deen Melvil,
was toen aan den wal en geraakte alzoo in eene benarde
positie. Eenige dagen later viel de poeri van Karangasem en
maakte de poepoetan een einde aan den krijg, vlak vóór Wetters'
komst. Melvil viel in handen van de Matarammers en werd beroofd
van alles wat hij had, uitgezonderd de kleeren, die hij droeg. Daar
hij ook aan eenige gevechten had deelgenomen zou hij gedood
zijn, als King, die in elk geval geen mede-Europeaan wilde laten
vermoorden, niet voor hem in de bres was gesprongen. Wetters
wist Melvil los te krijgen en met de Monkey, die juist weer ter
reede van Ampenan lag, te doen vervoeren naar zijn schip, dat
een toevlucht had gezocht in Badoeng op Bali.
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Behalve Melvil verloste Wetters ook den ons reeds bekenden Mo-
brom. Hij vond te Ampenan ook zekeren Armeniër, genaamd
Sajeia Stevens, die eind 1833 wegens verkrachting van Java
was verbannen. Deze had ook een weinig meegedaan aan den
strijd tegen Mataram en was deswege eveneens uitgeschud.
Wetters stelde voor hem te vergunnen naar Java terug te
keeren, temeer daar zijn verbanningstijd verstreken was.

Byrd kwam met de Syden pas van Batavia terug toen de
eerste oorlog al afgeloopen was. Woedend over den afloop,
waardoor al zijn bezittingen op Lombok en zijn uitstaande
pretentie's verloren dreigden te gaan, raasde hij uit tegen den
gezagvoerder van een Amerikaanschen Zuidzeevisscher *, die
juist te Ampenan lag. Hij zou deze haven weer blokkeeren, de
Monkey in den grond schieten enz. De Amerikaan vertelde
deze bedreigingen aan King, die zich haastte om ze weer aan
Wetters over te brengen. Er gebeurde natuurlijk niets. Byrd
en Co. mochten zich zelfs weer op Lombok vestigen — totdat
het Karangasemsche rijk van Lombok zou verdwijnen.

De positie van Karangasem was in midden Juni onhoudbaar
geworden. De meeste hoorigen van deze groep, benevens de
hoofden van Pagoetan en Pagesangan waren overgeloopen naar
Mataram. Eenigen tijd te voren was de vorst van Mataram (G)
gesneuveld; getroffen door een kogel in het hoofd stortte hij
neer naast King. Dit kon de bedreigden niet meer redden. Het
getal hunner aanhangers was geslonken tot ongeveer 1200 man
en de poeri's van C en E waren zoo nauw ingesloten, dat
uitredding onmogelijk was. Tjokorda en Goesti Pandji begrepen
wat hun lot zou zijn: schuldig of niet, zij zouden den smade-
lijken dood der bloedschendigen moeten ondergaan. Zij be-
sloten dus tot de traditioneele dramatische ontknooping, die
den Balischen vorsten in wanhoopsgevallen paste: de poepoetan.
Na hunne poeri's in brand te hebben gestoken doodde Tjokorda
met de kris Pandji en zijn familieleden, waarna zij en de haren
zelfmoord pleegden. Ongeveer 300 mannen en vrouwen en een
aantal kinderen lieten hierbij het leven. Alleen twee jongens

• De visscherij op potvisch of caohelot werd destijds in do Oostelijke zeeën
van N. I. veel gedreven door Amerikanen. Deze kwamen dikwijls te Ampenan.
Ook de inboorlingen van enkele kustkampoengs der kleine Soenda-eilanden
beoefenden deze visscherij, misschien voor deze blanke ondernemers,Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:54AM
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van 9 en 10 jaar uit Pandji's familie, tijdig weggevoerd door
een bediende, ontkwamen aan het bloedbad en werden opge-
nomen door Ida Ratoe (F).

De leuzen, waaronder Mataram den oorlog begonnen was,
waren: herstel op den Karangasemschen troon van den legi-
tiemen erfgenaam Ida Ratoe en bestraffing der bloedschande
van Tjokorda en Pandji. Overeenkomstig de eerste leuze werd
Ida Ratoe onder den naam Goesti Ngoerah Made Karangasem
door de nieuwe radja's van Mataram en den vorst van Karang-
asem-Bali (B) tot vorst over een verkleind Karangasem op
Lombok verheven. Deze gebeurtenissen moeten omstreeks 15 Juni
1838 hebben plaats gegrepen.

King had dus gezegevierd. Zijn macht was op dat oogenblik
echter nog niet groot genoeg om zijn concurrenten Byrd en
Lange voorgoed van Lombok verwijderd te houden. Aan Lange
werd weder toegestaan in de sabanderij van Karangasem handel
te drijven. Waarschijnlijk hielden de nieuwe radja's van Mataram
dezen Europeaan nog wel gaarne op Lombok, als tegenwicht
van King's invloed, dien zij in den grond van hun hart moesten
vreezen. Als rustig handelaar kon Lange nog elf maanden lang
onder de schuts van Karangasem op Lombok zaken van be-
scheiden omvang drijven.

b. De z e n d i n g van W e t t e r s n a a r Lombok .

In de 11 maanden, dat Ida Ratoe als schijnvorst over Karang-
asem-Lombok regeerde, vielen de bezoeken van Wetters, Edeling
en Granpré Molière. De reis van den laatste (28 November
1838—6 Februari 1839) is behandeld in Hoofdstuk II.

De zending van Wetters is verhaald in Bijvanck's «Onze
betrekkingen tot Lombok», Gids, N° 4, 1895; de historische
bijzonderheden uit zijn rapport zijn ingevlochten in dit opstel;
de geografische in «Essai d'une description de Bali et de Lombok»
door Melvill van Carnbee, in Moniteur des Indes I 1846—1847.

Tot de zending van Wetters, destijds majoor der artillerie en
provisioneel Directeur van den Constructiewinkel te Soerabaja,
was besloten bij geheim Besluit van 31 Mei 1838, als gevolg
van de bede om hulp van den radja van Karangasem-Lombok,
wiens gezant door Byrd was overgebracht per Syden. Hij ver-
trok 19 Juni per schoener Kameleon, begeleid door Z. M's
korvet Hippomenes en de ijzeren stoombooten Etna en Hekla.
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Bovendien maakte de handelsschoener Monkey onder kapitein
Thierbach, die evenals Wetters juist van Byrd vernomen had,
dat het terrein weer veilig was, de reis mee. Na eerst Basoeki
en Banjoewangi te hebben aangedaan voor het inwinnen van
informaties, kwam hij 5 Juli te Padang Reak, 8 K.M. bezuiden
Ampenan, vanwaar de poeri Karangasem kon worden bereikt,
zonder over Mataramsch grondgebied te gaan. Hij meende
namelijk volgens zijn opdracht den vorst van Karangasem-
Lombok te hulp te moeten komen. Hij vond Padang Reak ver-
woest en vernam pas van zijn zendelingen welk drama zich had
afgespeeld. Op 8 Juli debarkeerde hij te Ampenan, waar King
de Nederlandsche vlag liet wapperen van een hoogen vlagge-
stok en hem overal als een schaduw volgde. Wij weten reeds,
dat door King's invloed op de vorsten van het toestaan van
handelsfaciliteiten geen sprake was.

Op 21 Juli trok Wetters naar Boeleleng op Bali; hij trof den
radja daar niet aan. Deze liet hem weten, dat hij het te druk
had in Karangasem-Bali om naar Boeleleng te kunnen komen.
Hij vertrok dus 2 Augustus naar Tjoelik en vandaar 12 paal
over land naar Karangasem. De radja van Boeleleng had Karang-
asem ingepikt, toen de radja (B) in Januari 1838 naar Lombok
was gegaan om Mataram te helpen. Wetters verwachtte, dat de
beroofde radja door de nu op Lombok heerschende vorsten zou
worden geholpen om zijn rijk te herwinnen. Daarvoor zou King
met zijn groote schepen weer moeten helpen; hij raadt dus aan
om twee oorlogsschepen in het Noorden van Straat Lombok te
laten kruisen teneinde nieuwe storingen in handel en scheep-
vaart te voorkomen, Wij zullen beneden zien, dat het zoo ver
niet behoefde te komen. Met den radja van Boeleleng was niet
veel te beginnen voor den Europeeschen handel; deze wilde er
geen vijanden bij hebben. Zijn land was er ook niet voor ge-
schikt. Daarop ging Wetters weer even naar Ampenan, en
daarop den 17"*" Augustus naar Badoeng, waar hij zooals we
weten de radja's nog al geschikt vond. Op 3 September keerde
hij naar Java terug.

c. De z e n d i n g van E d e l i n g n a a r L o m b o k
( D e c e m b e r 18 38).

Ruim een maand na Wetters' vertrek had er weer een
schandelijke gebeurtenis op Lombok plaats, die bewees hoe
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noodzakelijk een krachtig optreden van het Nederlandsche
Gouvernement tot bescherming van zijn vlag op dit eiland was.

Op 10 October kwam de brik Teksing (die ook troepen had
overgebracht in den pas geëindigden oorlog) onder Nederland-
sche vlag en gevoerd door den Chineeschen anachoda Kouw
Si An, welk schip nu was herdoopt tot Fatal Berakat, ter reede
van Ampenan.

Het schip ankerde voor de sabanderij van Karangasem, waar
Lange weer handel mocht drijven. Een Boeginees, een onder-
hoorige dus van Ismaïla, King's vriend en bondgenoot, kwam
met een aantal volgelingen aan boord van de Fatal Berakat en
wilde onder een of ander voorwendsel afpersing plegen; Kouw
Si An verzette zich, waarop de Boeginees dezen vermoordde en
twee zakken met kopergeld, 7 ballen opium en andere goederen
roofde, waarmee hij aan wal wist te komen.

Toen de Fatal Berakat onder den gezagvoerder Deune en
den stuurman Hunt te Soerabaja kwam, rapporteerden deze en
de Chineesche ruimbewaarder Tan Hong Soei het geval van
roofmoord. In de verklaring van den laatste werd zelfs beweerd,
dat de moordenaar was begonnen invoerrechten te eischen voor
King en slechts een werktuig van dezen zou zijn. Dit is onge-
twijfeld onjuist. King droeg zorg, dat het schip niet geheel en
al werd leeggeroofd en nam het geroofde geld en het opium
in beslag. Maar even zeker is het, naar het eenparig getuigenis
van Huskus Koopman en Granpré Molière, dat hij den moorde-
naar in zijn établissement verborg en beschermde en den zendeling
van het Gouvernement, tezamen met de radja's van Mataram,
om den tuin leidde.

Bij schrijven van 23 November 1838 gelastte de schout-bij-
nacht, commandant der zeemacht in Nederlandsch Indië, aan
den kapitein-ter-zee A. C. Edeling om met Z. M. korvet Triton
en schoener Castor genoegdoening en uitlevering van den
moordenaar en het geroofde te gaan eischen.

Op 4 December van Soerabaja vertrokken kwam hij pas den
12<ien (.£,. reeje van Ampenan en zond den luitenant ter zee 1" klasse
D. A. A. van Jordan naar den wal, waar de Nederlandsche en
de Deensche koningsvlaggen van King en Lange naast elkaar
woeien. Dit vlagvertoon van King was huichelarij, dienend om
den zeeofficier te verblinden. Omsteeks dezen tijd had hij in
brooddronken overmoed op de twee batterijen bij Ampenan
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een Engelsche en een Nederlandsche vlag laten planten en van
de Engelsche de Nederlandsche vlag doen neerschieten, ver-
klarend dat dit feit de machtsverhouding aangaf tusschen
Engelschen en Nederlanders in Indië. Zoo groot was zijn eer-
bied voor de Nederlandsche vlag, hoewel hij officieel Neder-
landsch onderdaan was!

De onderhandelingen van onzen afgezant vormden eene droeve
vertooning. Edeling kende geen Maleisch; hij begreep niet hoe
het zat, dat de vermoorde Chineesche gezagvoerder in de stukken
van Soerabaja Kouw Si An heette en hier op Lombok van een
zekeren Nakodah sprake was, maar hij dacht toch wel, dat met
die namen eenzelfde persoon was bedoeld! Van Jordan werd
opgewacht door King en deze was natuurlijk een en al ge-
dienstigheid. Hij had zelfs al voor eene schriftelijke uiteenzetting
van het gebeurde gezorgd. Hij zorgde, dat er gelegenheid was
om in zijn huis met den radja van Mataram te spreken; deze
was zelfs zoo vriendelijk om zelf naar Ampenan te komen om
het Edeling gemakkelijk te maken! Jordan verstond Maleisch,
maar de radja niet, althans niet het Maleisch van Jordan, zoodat
er nog een tolk tusschengeschoven moest worden. Edeling eischte
in schoone bewoordingen den moordenaar en het geroofde op,
maar «De radja zeide», aldus Edeling's rapport van 13 December
1838, «de wetten in zijn land zoodanig waren, dat iemand be-
stolen of op andere wijze verongelijkt zijnde, zijn tegenpartij
het leven konde benemen, en vrij was, wanneer dezelve zijn
regt konde beëedigen hetwelk bestond in het drinken van eenig
water door de priester gegeven en hij daarom niets vermogt
die man uit te leveren, welke aan Z.Ed, had voldaan». Jamaar,
liet Edeling antwoorden, de moord is geschied op een Neder-
landsch schip, dus op Nederlandsch grondgebied, en daar gelden
uw wetten niet. Nu, dan vroeg de radja twee dagen tijd om de
zaak te overleggen met de hoofden des volks. «Daarna begon
de radjah en zijn gevolg Anizette en Genever te drinken, die zij
zelve hadden medegebragt en daardoor vermeende Europeesche
kracht te zullen krijgen *, waarna de Radjah mij verzocht om
eenige Liqueuren, die ik hem dan ook volgaarne ten geschenke

' Dit geloof ligt wel in de lijn van het dynamistisch denken, maar het
vermoeden rijst, dat wij hier te doen hebben mee een oneerbiedigheid van
King. Zijn ook van elders voorbeelden bekend van het geloof, dat de sterke
drank der Europeanen Europeesche kracht verschaft?
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aanbood. Nadat er veel gedronken was en onbeduidende vragen
waren gedaan, vertrok de radjah en zijn gevolg.»

Toen kwam Lange binnen (die dus weer zoowat met King
verkeerde) om namens den radja van Karangasem naar het doel
van Edeling's komst te vragen. Hij kreeg dezelfde schoone
woorden over de Nederlandsche vlag te hooren. King verzekerde
nog, dat hij geen invoerrechten had laten opeischen door
den moordenaar, dat hij de totale uitplundering van de brik
had voorkomen en zelfs het reeds gestolene nog zou hebben
kunnen terugbrengen, als het schip was blijven wachten.

Edeling liet dien dag de Castor verzeilen naar de Cove (de
Padang-baai, aan den Balischen kant van Straat Lombok, wordt
in stukken van dezen tijd steeds met den Engelschen naam
Padang Cove aangeduid). Den 15^" December een briefje van
King: de radja heeft met de hoofden en Raad van Justitie ge-
raadpleegd over de uitlevering van den moordenaar van Nakodah;
zij zullen dit bepaald doen, maar hij is voortvluchtig. Edeling
zond daarop den luitenant 2"*° klasse De Geep naar den wal
met de boodschap, dat hij den moordenaar morgen of uiterlijk
overmorgen moest hebben. Wederantwoord: de man is naar
Bali gevlucht; wij hebben den heelen nacht tevergeefs gezocht,
maar de radja zal al het mogelijke doen.

De radja van Karangasem vroeg en verkreeg het gestolen
geld en het opium, omdat de roof in zijn sabanderij had plaats
gehad. Het kwam hem dus eerlijk toe! Van de rest van het
geroofde kon niets meer worden vernomen. Of een en ander
in handen van de rechtmatige eigenaars is gekomen blijkt niet
uit het Verslag.

Den IS''"" December kreeg Edeling een brief van den radja
van Mataram aan den Gouverneur-Generaal met de verklaring
dat alles zou worden gedaan om den voortvluchtigen moorde-
naar aan het Gouvernement uit te leveren. King wilde blijkbaar
zijn lugubere aardigheid tot het eind toe uitvoeren.

Edeling beschouwde zijn taak als afgedaan en zeilde weg.
De moordenaar zal wel onder de toeschouwers bij dit uitzeilen
hebben gestaan.

In 'deze omgeving kwam twee weken later Granpré Molière
op zijn boven verhaalde verkenningsreis met de «Ondernemer>.
Geen wonder dat hij er zich minder veilig gevoelde en niet
veel succes had.
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d. O o r l o g e n op L o m b o k 183 9.

Einde 1838 vinden wij op Lombok dus de volgende hoofd-
personen uit het drama van 1838 en 1839: King en Lange;
de radja's van Mataram Goesti Ngoerah K'toet Karangasem (H),
Goesti Made Oka en hun jongste broer Goesti Ngoerah Gdé
Karangasem (I), de politicus en wetgever, die in 1894 zijn rijk
zag vallen en als balling naar Batavia werd gevoerd; Ida Ratoe
(F), vorst van Karangasem-Lombok en als zoodanig Goesti
Ngoerah Made Karangasem geheeten; Goesti Bagoes Karangf Z?,/,
voormalig vorst van Karangasem-Bali, die zijn rijk aan Boeleleng
had verloren toen hij zich naar Lombok had begeven om deel
te nemen aan den oorlog aldaar van Januari tot Juni 1838.

Omtrent de radja's van Mataram schrijft Huskus Koopman
in zijn rapport van 11 Mei 1842: «Het bestuur van het geheele
eiland bevindt zich thans in handen van den vorst van Mataram,
die hetzelve onder den titel van Gustie Ngoerah Ketoet Karang-
assam regeert; deze is echter in de daad niets meer dan
titelvoerder, dewijl het bestuur eigenlijk tusschen hem en zijn
twee broeders verdeeld is, waarvan de eene, een zorgeloos
mensch zijnde, zich slechts in een losbandig en gemakkelijk
leven verheugd, terwijl de andere, de jongste, daarentegen vol
geestkracht de meeste invloed uitoefend, zoodat de regerende
vorst als moreel aan hem ondergeschikt mag worden geacht,
bestaande er zelfs vrees, dat hij eenmaal, wanneer King er om
een of andere reden zijn voordeel in mogt zien, een nieuw
moordtooneel aan zijn broeders openen en zich zelfs aan het
hoofd van het bestuur plaatsen zal » *.

Omtrent de wijze, waarop de ex-radja van Karangasem-Bali
en de radja van Karangasem-Lombok verdwenen en Lombok
één rijk werd in 1839, hebben wij als bronnen slechts het ge-
genoemde verslag van Huskus Koopman en nog enkele officieele
stukken, die zeer vaag luiden (het was moeilijk voor een buiten-

• Het behoefde niet tot dien broedermoord te komen; de broers lieten
zioh gewillig ter zijde schuiven. De oudste overleed in 1870; zijn mannelijke
afstammelingen zijn jong en kinderloos gestorven of in 1894 gesneuveld. Van
den tweeden waren drie zoons na 1849 stedehouders in Karangasem-Bali; de
jongste van deze was de bekende Goesti Dj'lantik; een andere werd in 1885
geëxecuteerd wegens kasteschending; een vijfde uit Karangasem-Bali naar
Negara verbannen wegens hot smeden van plannen om zich van het stede-
houderschap meester te maken.
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staander om achter die poeri-intrigues te komen), benevens
een «Verhaal van de oorlogen op Lombok», door King opge-
steld of op diens last in 't Maleisch opgesteld en door hem
vertaald, en als bijl. D medegedeeld door Van Hoëvell in diens
«Reis over Java, Madura en Bali» achter Deel II. Een zeer troebele
bron dus; de gegevens kunnen dan ook alleen dienen om het
noodige verband te leggen tusschen verspreide berichten. Eigen-
namen en jaartallen ontbreken bovendien in King's stuk, zoodat
identificatie der vermelde feiten slechts met behulp van andere
stukken kan geschieden.

De Jan-zonder-Land Goesti Bagoes Karang op Lombok had
tegen zich: 1° zijn neven van Boeleleng, die hem zijn land
hadden afgenomen ; 2° den nieuwen radja van Karangasem-Bali,
G. Ng. Made Karangasem (ex-Ida-Ratoe), dien hij weliswaar had
geholpen, doch slechts als bondgenoot van Mataram. Ook voelde
Ida Ratoe zich de rechthebbende op Karangasem-Bali, terwijl
bovendien G. B. Karang een flink deel der desa's van het oude
rijk van Karangasem-Lombok in handen had en dus voor hem
een voortdurend gevaar bleef; 3° den Déwa Agoeng van
Kloengkoeng op Bali, die zich als leenheer der Balische vorsten
beschouwde en naar het legitimiteitsprincipe G. Ng. Made
Karangasem als rechthebbende op Karangasem-Bali beschouwde;
4° de radja's van Mataram, die de alleenheerschappij op Lombok
wenschten.

De Boelelengers begonnen met de gewone beschuldiging van
bloedschande (béro) tegen Goesti Bagoes Karang te lanceeren.
Volgens King's verhaal «stelden de radja's van Mataram een
scherp onderzoek in en bevonden dat G. B. Karang inderdaad
bloedschande met zijn zuster begaan had.» Daarbij kwamen de
eeuwige geschillen over de rechten op dorpen en de inwoners
daarvan. De lieden van Bajan aan de Noordkust bleven trouw
aan Karangasem en verzetten zich tegen Mataram en G. B.
Karang was onvoorzichtig genoeg om zich aan de zijde der
Bajanners te houden. Hetzelfde deed zich voor met eenige desa's
van Oost-Lombok en in de omgeving van de poeri van Karanga-
sem. De Déwa Agoeng van Kloengkoeng, die de Boelelengers
al oogluikend hun gang had laten gaan, zond volgens Huskus
Koopman in 't geheim bevelen aan zijn beschermeling G. Ng.
Made Karangasem om G. Bagoes Karang te dooden. G. Ng. Made
Karangasem riep daarvoor de hulp in van de radja's van Mataram.

Dl. 79. 20
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Deze stelden zich door tusschenkomst van den Brahmaan Ida
Bagoes Pedada in verbinding met de Boelelengsche gebroeders-
radja's. Deze Brahmaan was een dergenen, die met G. B. Karang
van Bali waren meegekomen. De Boelelengers en Matarammers
verklaarden nu den oorlog aan G. B. Karang. Deze had de lucht
gekregen van het door G. Ng. M. Karangasem tegen hem op
het touw gezette verraad en trachtte zich nog op dezen te wreken,
doch het was al te laat. Na een tiendaagschen strijd was hij zoo
in het nauw gedrongen in zijn poeri, dat er voor hem en de
zijnen niet anders overschoot dan zich te zelfmoorden. Volgens
Huskus Koopman geschiedde dit in het laatst van 1838; het waar-
schijnlijkst is echter dat deze gebeurtenis in Februari 1839 plaats
greep. De vorsten van Kloengkoeng, Boelelengen Karangasem-Bali
waren nu bevredigd. De radja's van Mataram waren zelfs zoo
vriendelijk de manschappen van Karangasem-Bali, die met hun
ongelukkigen vorst mee waren overgestoken naar Lombok, als-
mede de gouden en zilveren sieraden en krissen van Goesti Bagoes
Karang, die nog in zijn poeri werden gevonden, terug te zenden.

De Mataramsche radja's hadden zich echter nog te ontdoen
van Goesti Ngoerah Made Karangasem (F), die het laatste over-
blijfsel der macht van Karangasem op Lombok vertegenwoordigde.
Het geschrift van King, natuurlijk pro-Mataram, stelt de heer-
schappij der Mataramsche vorsten over geheel Lombok als legitiem
voor, negeert dus G. Ng. M.. Karangasem (F) als vorst en stelt
den juist overleden G. B. Karang (B) voor als de laatste macht-
hebber over het verdwenen rijk van Karangasem-Lombok. Dit
kan ons niet verwonderen als men bedenkt dat de Mataramsche
radja's voor hun moord op G. Ng. M. Karangasem, eenige
maanden later, als reden aangeven dat «twee personen, genaamd
Ratoe Ngoerah [deze was de vorst van Karangasem] en Goesti
Njoman Karang» heimelijk stookten tegen hun vorsten en deze
daardoor vergramd maakten en de gerechte straf voor hun
rebellie ontvingen. In dat geschrift wordt dan ook groote ver-
bazing uitgesproken, dat de vorsten op Bali hun deze daad van
gerechtigheid kwalijk nemen.

In Mei 1839 grepen de Mataramsche radja's G. Ng. Made
Karangasem (F) aan. King, geassisteerd door zijn geneesheer
Simpson, voerde de eene vleugel van het Mataramsche leger
aan, de jongste radja van Mataram de andere. Lange, die een
handelsovereenkomst had met den vorst van Karangasem {F),

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:54AM
via free access



DE NEDËRLANDSCHE MACHT OP BALI EN LOMBOK. 307

steunde natuurlijk zijn radja. Lange streed met grooten moed,
maar de hulpmiddelen waren te ongelijk. Lange had zich nog
niet kunnen herstellen na de nederlaag van Juni 1838 en King
was groot en machtig. Ook beschikten de Matarammers nu over
veel meer strijders. In vier dagen was de strijd beslist. G. Ng. Made
Karangasem vluchtte naar Praja in Midden-Lombok, waar hij nog
getrouwen wist wonen. Hij werd echter achterhaald en gevangen
gezet; zijn vierjarig zoontje en een dochtertje werden naar het
hof van Kloengkoeng vervoerd. Een half jaar duurde deze ge-
vangenschap. In December 1839 werd de ongelukkige vorst in
koelen bloede in zijn gevangenis vermoord.

Huskus Koopman en in navolging van hem ook anderen
beweren, dat deze moord is geschied op aansporing van King.
Het is mogelijk, maar geenszins bewezen. De Mataramsche radja's
hadden waarlijk geen aansporing van vreemdelingen noodig om
er toe over te gaan zich door zoo'n bagatel als een moord hun
laatsten concurrent van de hals te schuiven. En King had dien
moord voor zijn belangen niet noodig: zijn concurrent, Lange,
was op Lombok ook voor goed onschadelijk. Wij herkennen in
den loop der zaken tusschen de gevangenneming van en den
moord op G. Ng. Made Karangasem den diplomaat, die de
jongste der Lombok-vorsten was. Hij dorst zijn concurrent nog
niet dadelijk te dooden ; hij wist nog niet wat de partij Karanga-
sem-Lange, wat Kloengkoeng met Boeleleng, wat het Gouverne-
ment zou doen. Toen hem gebleken was dat Lange goed en
wel in Badoeng was gevestigd en de Lombokzaken liet schieten,
dat Kloengkoeng wel mokte en dreigde, maar niet doortastte,
en het Gouvernement passief bleef, toen was het de tijd om de
kroon op zijn werk te zetten.

King was zoo vol oorlogsvuur dat hij na de gevangenneming
van G. Ng. Made Karangasem met zijn Pleyades en zijn Monke}',
beide varende onder Nederlandsche vlag, de kustdésa Bajan aan
de Noordkust ging beschieten, om de inwoners te straffen voor
hun trouw aan Karangasem en er de schrik in te brengen voor
verder verzet tegen Mataram.

Lange werd natuurlijk van Lombok verjaagd; zijn établisse-
ment te Tandjoeng Karang werd verbrand en hemzelf slechts
eenige uren gelaten om zich te verwijderen, met ontzegging van
het recht om zijn uitstaande schuldvorderingen te innen. In zijn
kleine schoener «Venus» voer hij naar Koeta in Badoeng. Het
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verhaal van zijn vlucht is door Van Hoëvell en Helms met
romantische bijzonderheden omweven, doch de tijdgenooten
spreken daarvan niet.

Lange's compagnon John Byrd kwam nog in Mei met zijn
bark Syden in Straat Lombok, ongeveer tegelijk met zijn broer
R. Byrd, die als eigenaar en gezagvoerder van het nu Deensche
schip Falcon wordt genoemd en die waarschijnlijk ook lid der
firma was. John, die al meer de schakel tusschen het benarde
Karangasem en Batavia was geweest, stelt weer een rekest op
over de Mei-gebeurtenissen op Lombok, met het verzoek den
gevangen radja van Karangasem te redden en weer in het bezit
te worden gesteld van zijn bezittigen aldaar en den radja van
Mataram te nopen zijn schulden aan hem te betalen." Zijn broer
zendt eveneens een rekest, waarin hij zich beklaagt over de
ontzegging van zijn recht om op Lombok te komen en zijn
schulden in te vorderen.

De resident van Soerabaja zendt beide rekesten op 3 Juni
1839 naar Buitenzorg. Het resultaat? Voorloopig het loodje; op
5 Augustus een advies van den Raad van Indië; op 27 September
een geheim besluit om een ambtenaar naar Bali en Lombok
te zenden; op 10 December benoeming daarvoor van Huskus
Koopman, die o. a. de rekesten-Byrd ter plaatse moet bestu-
deeren en overwegen zal of er ook voor het Gouvernement
reden is om tusschenbeide te komen in zake herstel op den
troon van den gevangen radja van Karangasem (die in die dagen
juist vermoord werd).

De Byrd's en Lange zaten intusschen niet stil en poogden
herhaaldelijk met hun Falcon G. Ng. Made Karangasem te
redden, doch te vergeefs. Niet alleen dat zij op Lombok geen
voet aan wal mochten zetten, King duldde hen zelfs niet in
Straat Lombok in de nabijheid van Ampenan en liet op 2 Sep-
tember hun bark Falcon en hun- kotter Cecilia (die de Neder-
landsche vlag voerde) met geschut beschieten.

Na den moord op G. Ng. Made Karangasem zonden de
Mataramsche radja's boden naar Kloengkoeng, Boeleleng en
Karangasem om mede te deelen dat deze «oproerstoker> zijn
«gerechtelijke straf» had ondergaan. Van dat oogenblik af
ontstond er een latente oorlogstoestand tusschen Kloengkoeng
en Lombok. Tot open oorlog is het nooit gekomen, maar
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vijandschap is blijven bestaan tot den val van het Lomboksche
rijk toe. De Mataramsche boodschappers werden in Kloengkoeng
slecht ontvangen; Boeleleng trad ook aan de zijde van Kloeng-
koeng; een oorlogsverklaring van beide aan Mataram werd
afgezonden ; iedere Matarammer, die het grondgebied van Kloeng-
koeng of Boeleleng betrad, werd gevangen genomen; de familie's,
die zich daar rekenden te behooren tot de onderdanen van
Mataram, werden den Matarammers afgenomen.

De radja's van Mataram, nu de buit binnen was bedacht op
consolidatie van hun nieuw verworven macht, wendden een
middel aan dat meermalen in de Balische geschiedenis voorkomt.
Zij richtten een groot godsdienstig feest aan, een déwa-yadnja,
een zielenfeest voor de overleden voorouders, gemeenschappelijke
stamvaders van de vorstenhuizen van de rijken van Karangasem
op Bali en Lombok, van Boeleleng en van Mataram. Het was
een gewoonte, dat alle vorsten van Bali daarop werden genoodigd
en dat er tijdens die feesten, die zeer lang gerekt werden,
godsvrede heerschte. Volgens King's geschrift namen de vorsten
van Kloengkoeng, Badoeng, Mengwi, Gianjar, Bangli en Tabanan
de uitnoodiging aan; die van Boeleleng (en Karangasem-Bali)
niet. De Matarammers herhaalden hun uitnoodiging aan Boeleleng
tevergeefs; Kloengkoeng weigerde te voldoen aan hun verzoek
om de Boelelengers alsnog tot het aannemen van den Gods-
vrede te bewegen.

e. H u s k u s K o o p m a n ' s t o c h t e n n a a r Bali en
L o m b o k 1839—1843.

De geschiedenis der contract-sluitingen van Huskus Koopman
is in substantie reeds medegedeeld door Bijvanck. Wij geven
hier dus slechts een kort overzicht naar tijdsorde van zijn tochten.

Eers te tocht. Op 10 December 1839 wordt Huskus Koopman
aangewezen voor dit gezantschap, ten doel hebbende in hoofdzaak
«de vorsten van Bali en Lombok in zoodanige verhouding tot
het Nederlandsch-Indisch Gouvernement te brengen, dat zij
buiten vreemden invloed zijn gesteld». Tegelijkertijd wordt zijn
Instructie vastgesteld, die op 28 December d. a. v. nog wordt
aangevuld met een open lastbrief, die hem machtigt tot het
sluiten van voorloopige contracten.

Op 27 April 1840 komt hij te Koeta in Badoeng aan; 2 Juni,
15 September en 14 November zendt hij verslagen aan den
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Gouverneur-Generaal; op 1 November vertrekt hij van Badoeng
via Banjoewangi naar Boeleleng en keert in Januari 1841 terug
naar Batavia. Met de vorsten van Badoeng ontstaat eenige ver-
trouwelijkheid; zij sturen brieven en een gezantschap naar den
Gouverneur-Generaal.

De Déwa Agoeng van Kloengkoeng noodigt den commissaris
eenige malen ten zijnent, waarschijnlijk hopend op Nederlandsche
hulp om de vorsten van Lombok te beoorlogen. Toen Koopman
echter te Kloengkoeng kwam had de Déwa Agoeng van een
tocht tegen Lombok afgezien; deze ontvangt den commissaris
en diens brief van het Gouvernement hoogst onverschillig en
geeft hem een brief, waarin hij duidelijk verklaart niets met het
Gouvernement te doen te willen hebben, tegelijkertijd den com-
missaris aanzeggend ten spoedigste te vertrekken. Alleen de
kroonprins is iets toeschietelijker.

De Déwa Agoeng zendt brieven aan de Balische vorsten om
hen alle verkeer met Nederlanders te verbieden en richt bentengs
op aatr het strand. Op verzoeken van Koopman om nogmaals
te worden ontvangen volgt geen antwoord.

Boeleleng en Karangasem zenden slechts antwoord-brieven metde
mededeeling, dat vergunning wordt verleend om te komen handelen.

Met de andere vorsten krijgt Huskus Koopman geen aan-
raking; naar Lombok begeeft hij zich niet, in de overtuiging
dat dit vruchteloos zou zijn.

Te Batavia schrijft hij uitvoerige nota's van 4 en 13 Februari
en 19 Maart 1841 en heeft hij eene conferentie met den juist
opgetreden waarnemend Gouverneur-Generaal Merkus over de
zaken van Bali en Lombok. Bij kabinetsschrijven van 17 Juni
1841 doet de Gouverneur-Generaal verslag aan den Minister Baud;
Huskus Koopman zal, door meer luister omringd, ten tweeden
male naar Bali gaan; bij gunstige gelegenheden zal hij daar
contracten sluiten. Karangasem-Bali heeft weer een gezantschap
naar Batavia gezonden, misschien met medeweten van Kloeng-
koeng, om kennis te geven, dat hij het volgend jaar den strijd
op Lombok wil aanvangen om de macht van Karangasem op
Lombok weer te herstellen. Hardhandige maatregelen zullen op
Bali noodig zijn. Met Lombok is evenwel niets te beginnen;
King is daar oppermachtig en kan ieder oogenblik de Engelschen
inroepen. De Gouverneur-Generaal vraagt machtiging er zoo
noodig eene expeditie heen te zenden.
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T w e e d e t o c h t van H u s k u s K o o p m a n . Bij besluit van
1 Mei 1841 wordt hij daartoe aangewezen, nu met residentsrang;
het gezantschap van Karangasem zal hij terugbrengen. In Badoeng
schieten de onderhandelingen over een verdrag goed op. Op
19 Juli heeft de stranding van de Overijssel plaats; deze gebeurte-
nis verhaast misschien de geneigdheid van de radja's om te
teekenen. Op 26 Juli wordt inderdaad Koopman's ontwerp door
de vorsten van Badoeng geteekend en op 30 Juli aangevuld met
de verklaring dat deze overeenkomst is gesloten onder de goed-
keuring van den Déwa Agoeng van Kloengkoeng. Zij bevat slechts
drie artikelen: wij verklaren ons land te zijn eigendom van het
Nederlandsch-Indisch Gouvernement; wij zullen het nimmer aan
eenige andere blanke natie overgeven, noch daarmee een overeen-
komst aangaan ; wij zullen op ons grondgebied de Nederlandsche
vlag toelaten. Dus niets over het kliprecht.

Opmerkelijk is, dat deze overeenkomst met Hindoe-Balische
vorsten de Arabische dateeringen van 8 en 12 Djoemadil Achir
1257 naast de Nederlandsche draagt, en zulks hoewel de Baliërs
hun stukken altijd nauwkeurig dateeren naar eigen tijdrekening.
De Gouverneur-Generaal had er op aangedrongen, dat van de
goedkeuring van den Déwa Agoeng van Kloengkoeng op de
acte zelve bleek, omdat naar zijne, door Huskus Koopman ge-
deelde meening, de suzereiniteit van dezen vorst over geheel
Bali en Lombok nog bestond.

Kloengkoeng was toeschietelijk geworden; nog geen jaar ge-
leden had de Déwa Agoeng aan Huskus Koopman de deur
gewezen en nu deze goedkeuring! Nog sterker, op 6 December
1841 kwam een overeenkomst met Kloengkoeng zelve tot stand,
tegelijk met eene met Boeleleng en Karangasem en eene verbeterde
met Badoeng, alle gelijkluidend. Er was nu in de drie overeen-
komsten opgenomen, dat de vorsten naar vermogen het Gouver-
nement zouden bijstaan, zoo dit in oorlog geraakte; voor Kloeng-
koeng en Badoeng bovendien toezegging van bescherming van het
établissement der Nederlandsche Handel Maatschappij te Koeta.

Vanwaar deze verandering bij het driemanschap Kloengkoeng-
Boeleleng-Karangasem ? De reden was dat zij nu hulp van het
Gouvernement verwachtten om hun aartsvijand van Lombok te
beoorlogen en de macht van Karangasem op Lombok te her-
stellen. Huskus Koopman moet hun deze hoop hebben voor-
gespiegeld, zooals straks nader zal blijken.
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Op 15 December 1841 zond Koopman deze overeenkomsten ter
ratificatie naar den Gouverneur-Generaal, doch deze wilde hiertoe
niet overgaan, omdat de afstand van het kliprecht nog ontbrak.
Op zijn derde Bali-reis moest de commissaris dit in orde maken.

Terwijl Koopman nog op Bali vertoefde kwam de Engelsche
oorlogsbrik Britomart in October 1841 ter reede van Ampenan ' ,
waarschijnlijk nieuw voedsel gevend aan den argwaan jegens
King en Engeland. De commandant verhaalt veel over den
belangrijken handel van Lombok in dien tijd. Dit eiland voerde
jaarlijks 14000 ton rijst uit; Bali bijna de helft. In 1840 waren
er te Ampenan 25 Engelsche schepen geweest. Deze reede was
ook vrachtenmarkt en proviandeeringsplaats voor schepen. Soms
lagen er wel 17 Amerikaansche walvischvaarders tegelijk.

De commissaris kwam op deze reis nog niet tot een bezoek
aan Lombok, maar toch zat hij niet geheel stil ten aanzien van
dit rijk. Hij wist Lange te Koeta langzamerhand over te halen
in briefwisseling te treden met beider aartsvijand King.

Diens zon begon merkbaar te tanen. Vooreerst was hij zijn
bondgenoot, den Boeginees Ismaïla met diens tweehonderd ge-
trouwe landslieden kwijt. Na de volledige overwinning van
Mataram hadden King en Ismaïla samen het monopolie van
den buitenhandel gekregen. Op het eind van 1839 hadden de
radja's van Mataram den invoer van opium op Lombok verboden,
doch dit was volgens Huskus Koopman niet anders geweest dan
eene handelsspeculatie van King, die nu alleen opium verkocht
en in niet geringer hoeveelheid dan vroeger werd ingevoerd.
Terzake der handelsbelangen kreeg King hevige twist met zijn
Boegineeschen vriend en concurrent en de slimme Katoe Agoeng
(1) zal deze verdeeldheid met een welgevallig oog hebben aan-
gezien. Ismaïla werd daarop, op King's aandringen, van Lombok
verbannen. Daarmee was King nu ook zijn lijfgarde, zijn sterken
arm kwijt. Hij had nu ook niet meer met zwakke, steeds onder-
ling vechtende en hulpbehoevende radja's te doen, maar met
een werkelijken machthebber, die wist wat hij wilde. Hij was
weer geheel afhankelijk van zijn vorst-beschermer, die het op
dat oogenblik in zijn belang achtte geen anti-Nederlandschen
geest te toonen. Hij wist welk gevaar hem van den Balischen
driebond bedreigde.

' Zie in The Nautical Magazine 1843, p. 816—831. het art. „The Indian
Archipelago", in mijn Litteratuuroverzicht Bali en Lombok C n° 20.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:55:54AM
via free access



DE NEDERLANDSCHE MACHT OP BALI EN LOMBOK. 313

In een brief van 22 December 1841 schreef King dan ook
aan Lange dat «indien de Hollanders Lombok verlangen zooals
zij Balie hebben, zij het hebben mogen». En de Ratoe Agoeng
schreef zelfs een brief aan Lange met het verzoek om naar
Ampenan terug te keeren; King zon dan van Lombok verwijderd
worden.

Bij het lezen der stukken dringt zich onweerstaanbaar de
gedachte op, dat Huskus Koopman hier een goede kans liet
voorbij gaan. Hij gevoelde niet, dat de katoe Agoeng King wel
graag kwijt wilde en in zooverre zijn brief aan Lange oprecht
was. De commissaris was te zeer verblijd over zijn succes te
Kloengkoeng en verblind door zijn haat jegens King. Hij bleef
daarom maar hangen aan die fictieve suzereiniteit van Kloeng-
koeng over alle Balische rijken, Lombok inbegrepen, hoewel hij
wist dat deze sedert eeuwen niets beteekende. Daarom oek bleef
hij vasthouden aan de gedachte, dat de erkenning door Kloeng-
koeng van onze souvereiniteit die erkenning door Lombok mede
moest insluiten. Zoo werd hij voorstander van de politiek om
Kloengkoeng, Boeleleng en Karangasem-Bali te steunen in hun
voorgenomen aanval op Lombok. In d^ze stemming ging hij in
het voorjaar van 1842 naar Batavia terug.

D e r d e t o c h t van H u s k u s K o o p m a n . Op last van den
Gouverneur-Generaal van 26 April 1842 schreef de commissaris
zijn uitvoerig Lombok-rapport van 11 Mei 1842 Geheim n° 12/6 D.,
een geographisch, economisch en historisch overzicht, en aan
het slot zijn politieke inzichten over Lombok omvattend. Het
is vergezeld van een kaart. *

Gouverneur-Generaal Merkus was het in 't geheel niet eens
met Koopman's Lombok-politiek. Wij weten al, dat hij afstand
van het «tawan karang» eischte. Maar hij wilde het ook niet
laten aankomen op door ons te verleencn hulp bij de expeditie
naar Lombok van Kloengkoeng c. s. Koopman schreef in zijn
rapport: «Mogt het Gouvernement verlangen een einde te maken
aan den verwarden staat van zaken op Lombok zonder zich te
veel bloot te geven, zoo is de gelegenheid daartoe m. i. op de
wenschelijkste wijze aangeboden. De keizer van Bali en Lombok
en met hem de vorsten van Bleling en Karang Assam (Bali)

' Deze moet het model zijn geweest voor de kaarten onder E n° 1 en 8
van myn „Bali en Lombok", Litteratuur-overzicht.
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zijn oVer den aan Ida Ratoe gepleegden moord ten hoogste
gebelgd. Zij hebben bij een gezantschap de hulp van het Gouverne-
ment ingeroepen om hen met vaartuigen tot overbreng van
troepen naar Lombok bij te staan om dat eiland te tuchtigen.
Zij wenschen, na geslaagd te zijn, de rijken van Mataram en
Karang Assam aldaar te verdeden tusschen de kinderen van
den vermoorden Ida Ratoe en den overleden Radja Pandjie.
Geschied zulks en maakt King zich alsdan niet spoedig uit het
stof, dan is hij een man des doods, in alle gevallen zijn wij van
hem ontslagen. De bereiking van hun doel zal voor de Balische
vorsten m. i. niet veel moeijelijkheden in hebben, dewijl men
op Lombok van de onderdrukkingen van King en van de wreed-
heden der vorsten, die voor en na al wat hun slechts eenig
wantrouwen inboezemde, vermoordden, ten hoogste wars is en
elk naar de troonsherstelling der genoemde kinderen, waardoor
het onderwerpelijke eiland weder onder den onmiddellijken invloed
van Balie komen zoude, reikhalst. Al hetwelk mij de wenschen
van de Balische vorsten als aannemelijk doet beschouwen, waarom
ik dan niet zoude aarzelen, daartoe geroepen zijnde, Uwe Excel-
lentie in dien geest te adviseeren». Men ziet, het is meer haat
tegen King dan diplomatiek inzicht, dat dit advies ingeeft.

Hoe lang zou het duren eer die Balische radja's klaar zijn
met hun expeditie? vroeg Merkus. «Ongeveer 20 maanden»
antwoordde de commissaris. Dat is juist lang genoeg voor den
Lombokschen vorst om ons te voorkomen en een beslissenden
stap van vreemdelingen te provoceeren, meende de Gouverneur-
Generaal. Hij besloot dus om haast te maken en onmiddellijk
met den regeerenden vorst te doen onderhandelen zonder in-
structie's uit Den Haag af te wachten. Daartoe bestonden aan-
leidingen genoeg: de betrekking, waarin wij ons nu tot Bali
hebben gesteld; de wenschelijkheid om de vaart te regelen; de
noodzakelijkheid om onze op Lombok beleedigde vlag te wreken
en andere omstandigheden in verband met den particulieren
handel.

Toen kwam juist de ministerieele depêche van 24 Maart 1842
te Batavia aan, die den Gouverneur-Generaal Merkus steunde
in zijn plan om eindelijk door te tasten. De plundering van de
Overijssel had in Nederland diepen indruk gemaakt; Baud deed
een voorstel aan den Koning op 16 Maart; de Koning vereenigde
zich daarmede 21 Maart en zoo kon Baud den Gouverneur-Generaal
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opdragen van de befaamd geworden «gunstige gelegertheid>
gebruik te maken «om van de vorsten te eischen, wat hen
dusver slechts flaauwelijk is voorgesteld geworden». Merkus
behoefde niet noodzakelijk bij eene eerste weigering dadelijk
met kracht van wapenen Lombok aan te vallen (hier stond
eerst: te overmeesteren), maar hij kon in zoodanig geval de
onderhandelen doen ruggesteunen «door eene zoo veel mogelijk
onkostbare militaire vertooning». Een ontwerp voor een over-
eenkomst met de vorsten van Bali en Lombok was er bij gevoegd.

De considerans van dit ontwerp-contract is eigenaardig: Er
moet een einde komen aan plundering en mishandeling van
Nederlandsche schepen; het geschiktste middel daartoe is dat
Bali en Lombok een deel worden van Nederlandsen Indië
«vermits daardoor vanzelf de onder Nederlandsche vlag varende
schepen ophouden als vreemden te worden beschouwd». Alsof
het er voor niet-Nederlandsche schepen niet op aan kwam als
zij werden geplunderd!

Artikel 1 van het ontwerp spreekt uit, dat Bali en Lombok
een deel zijn van Nederlandsen Indië, zoodat Nederlandsche
schepen niet onderhevig zijn aan het recht van tawan karang.
Dit recht wordt hier dus implicite erkend.

Artikel 2 eischt hulp bij stranding; artikel 3 belooft dat het
Gouvernement zich niet met het inwendig bestuur der rijken
zal bemoeien noch forten aanleggen, zoolang de vorsten het
contract nakomen; artikel 4 legt dezen het zenden van een
gezantschap naar Batavia op om de drie jaar; artikel 5 eischt
dat een eventueel naar de eilanden gezonden Gouvernements-
ambtenaar fatsoenlijk zal worden behandeld.

Dadelijk na ontvangst dezer stukken besluit de Gouverneur-
Generaal Merkus om Huskus Koopman ten derden male uit te
zenden (31 Juli 1842) met eene gewijzigde instructie. Ten op-
zichte van het kliprecht laat hij nu den commissaris finalen
afstand daarvan eischen en bij weigering plechtig te doen aan-
zeggen, dat het Gouvernement in ieder geval ook voor vreem-
delingen vergoeding zal eischen door zelf te kiezen middelen.
Aangaande Lombok luidt de last: souvereiniteits-erkenning
eischen van Lombok zelve; de opperhoogheid van Kloengkoeng
kan alleen worden geëerbiedigd als dit zekerheid geeft zich te
kunnen doen eerbiedigen en als van de erkenning dier suze-
reiniteit geen vertraging in de onderhandelingen is te duchten,
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zooda't Lombok zich intusschen tot vreemden (lees: tot Engeland)
zou kunnen wenden. In dat geval moest de commissaris de
geheele kwestie der suzereiniteit van Kloengkoeng over Lombok
in 't midden laten. De bovenvermelde overeenkomsten met
Kloengkoeng, Boeleleng en Karangasem van December 1842
kreeg hij mee «ter verbetering», n.1. om er de clausule omtrent
afstanddoening van het kliprecht in te doen opnemen. Overigens
stemde de nieuwe instructie overeen met wat Baud had aan-
gegeven.

Huskus Koopman zat met deze opdrachten in zijn maag. Hij
had zich bij de vorsten van Kloengkoeng, Boeleleng en Karanga-
sem al vastgepraat met de onderhandelingen over de aan deze
te verleenen hulp bij de groote wraakoefening op den radja van
Mataram, die zij in den zin hadden. Daaraan had hij hun gunstige
gezindheid en zijn succes te danken. ' Nu moest hij dit laten
varen, met nieuwe onvriendelijke eischen komen, de fictie van
Lombok's ondergeschiktheid aan Kloengkoeng laten varen, en
dan . . . . rechtstreeks met den Ratoe Agoeng van Mataram, met
King, onderhandelen, want hij begreep zeer goed hoe men op
Lombok zou lachen om dien suzereiniteitseisch van Kloengkoeng.

Op 18 Augustus dient hij zijn bezwaren in: men zal Kloeng-
koeng beleedigen; als Bali eenmaal onderworpen is volgt Lombok
vanzelf wel enz. ^ En wat het «tawan karang» betreft, de radja's
verklaren eenstemmig, dat zij geen macht hebben hun onder-
danen van dit voorrecht te doen afzien; het is beter dit voetje
voor voetje te doen verdwijnen, bijv. door het voor Neder-

' Bij beoordeelingen van de rechtmatigheid der fiali-expeditie's van 1846,
1848 en 1849, zelfs nog van do Lombok expeditio van 1894, wordt van de
„beruchte" contracten van Huskns Koopman gesproken alsof ze door bedrog
waren verkregen. De radja's zouden n.1. niet hebben beseft, dat ze zich door
art. 1 ondor de souvereiniteit stelden van Nederland omdat zij het dictuur
van dat artikel niet konden begrijpen. Men zag daarbij de destijds niet be-
kende feiten over hot hoofd, dat de vorsten van Boeleleng, Karangasem en
Kloengkoeng toen een grooten haat en oorlogsplannen koesterden tegen
Lombok's usurpator en met behulp van het Gouvernement dezen ten val
hoopten te brengen. Om hun doel te bereiken waren zij tot groote offers
bereid, zooals zoo menigmaal is voorgekomen in de Indische geschiedenis.
Toen de Gouvernementshulp niet werd verleend voelden zij zich bekocht en
zouden zij de gedane conoessie weer ongedaan willen maken. Huskus Koopman
en Merkus, de eenigen die het fijne van deze zaak wisten, waren beiden over-
leden vóór de eerste Bali-expeditie.

* Zie hierover Bijvanck, I.e. p. 31—32.
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landsche schepen alvast af te koopen voor 10 a 15 mille per
jaar enz.

Merkus liet zich niet ompraten. Die keizer van Kloengkoeng,
meent hij, schijnt wel recht te hebben op de oppermacht over
Lombok, rnaar hij oefent deze niet uit; eene overeenkomst met
hem aangaande Lombok is dus krachteloos. Het is wel strijdig
met de strikte beginselen van het volkenrecht over het hoofd
van den suzerein heen een verdrag te sluiten met den va.'al,
maar bij geheel onvermogen van den eersten om zijn macht
uit te oefenen is dit door de practijk van eeuwen getolereerd.
En wat de macht der vorsten inzake het tawan k a r a n g be-
treft: ze kunnen die plundering heel goed beletten. Bewijs: Een
paar maanden geleden heeft de gezagvoerder van een Engelsch
vaartuig, dat op de Baüoengsche kust was gestrand, de plun-
dering van zijn vaartuig afgekocht, en zulk een afkoop kan toch
niet met eene geheele bevolking, maar alleen met één man ge-
schieden. Als het waar is, dat de radja's hun onderdanen de
stran iroof niet kunnen beletten, waarom stelt de commissaris dan
zelf voor het kliprecht af te koopen voor Nederlandsche schepen ?
Zulk een afkoop zou dan immers doelloos zijn! Bovendien wil ik
er niets van weten, dat alleen voor Nederlanders het kliprecht
zou worden afgeschaft. Het moet daarmee uit zijn, voor goed.

En dus werd bij besluit van 22 September 1842, zeer geheim,
de aanvullingsinstructie gearresteerd en besloten den commis-
saris te doen vertrekken met Z. M.'s oorlogskorvet Argo onder
den kapitein-luitenant G. den Berger.

Huskus Koopman deed eerst maar ten halve wat hem was
opgedragen. In October 1842 kwam hij op Lombok. Kapitein
Den Berger moest volgens xijne instructie veel militair vertoon
maken; bij het aan wal gaan van den commissaris telkens elf
saluutschoten lossen, in 't gezicht van de eilanden laten exer-
ceeren en paradeere:i, telkens de kanonnen laten bulderen enz.

Binnen twee maanden had Koopman op Lombok en daarna
in Badoeng althans iets bereikt; op 19 December 1842 kon hij
den lastigen Gouverneur-Generaal de na veel uitvluchten en
ontwijkingen van de zijde der vorsten losgekregen vruchten van
zijn onderhandelingen zenden en daarna begaf hij zich naar
Banjoewangi om nadere instructies af te wachten. De vechtlustige
vorsten van Kloengkoeng, Boeleleng en Karangasem had hij
blijkbaar nog maar niet bezocht.
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De commissaris had dan vooreerst op 4 November een over-
eenkomst gesloten tot afschaffing van het kliprecht met «den
vorst van Salaparang (Lombok)». De jongste van het broedertal
(I) prijkt hier dus reeds in een officieel stuk als alleenheerscher
over Selaparang, zooals hij nu zijn eilandrijk ter symboliseering
der pas verworven eenheid en der volstrekte onafhankelijkheid
van Bali meteen klassieken naam begon te noemen. Bij stranding
of schipbreuk zou het bergloon van 15 tot 5 0 % van de waarde
der geredde goederen bedragen, al naar de aan de redding
bestede onkosten en het levensgevaar bij het opduiken. Het
percentage zou worden vastgesteld door eene commissie van
arbitrage, bestaande uit 1 lid vanwege het Gouvernement, 1
vanwege den radja en 1 van het gestrande schip. Tot gouver-
nementsarbiter werd benoemd George Pecock King, «wiens ge-
zindheid niet zoo ongunstig bleek als aanvankelijk was verwacht».

Deze overeenkomst en het tegelijkertijd aangeboden contract
met Badoeng, waarin eveneens de afschaffing van het kliprecht
was opgenomen, vonden genade in de oogen van Merkus.

Niet alzoo de souvereiniteits-overeenkomst met Lombok. Daarin
stond wel, dat de vorst geen tractaten zou sluiten met andere
Europeesche natiën, maar niet, dat hij de Nederlandsche sou-
vereiniteit bepaaldelijk erkende en ook niet, dat Nederlandsche
kooplieden de bevoegdheid zouden erlangen om beveiligde ver-
blijfplaatsen op te richten, waardoor bedoeld was voor het
Gouvernement hetzelfde recht te verkrijgen.

De Gouverneur-Generaal schreeef dus naar Banjoewangi aan
Koopman om weer naar Lombok te gaan «om den vorst namens
het Gouvernement te kennen te geven, dat bij hetzelve twijfel
was ontstaan of de met hem aangegane overeenkomst van
weerszijde wel in denzelfden zin werd begrepen en dat derhalve
ter voorkoming van misverstand de verklaring werd gevorderd,
dat hij zijne ondergeschiktheid aan het Gouvernement bepaaldelijk
zou erkennen; dat deze souvereiniteit reeds lag opgesloten in
de tractaten met de vorsten van Balie, tot welker gebied Lom-
bok behoort, doch dat hij zich daadzakelijk van Balie hebbende
afgescheiden, de erkenning daarvan van zijne zijde noodig was
geworden, a a n g e z i e n he t G o u v e r n e m e n t a n d e r s in de
v e r p l i g t i n g zou zijn g e b r a g t om t e r v e r z e k e r i n g
van desze l f s e i g e n e r e g t e n die van Bal ie te onder -
s t e u n e n en te doen ge lden» (spacieering van ons).
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De Gouverneur-Generaal begreep dat deze laatste pil den
radja niet zou smaken en hem wel murw zou maken.

Alzoo ging de commissaris Januari 1843 weer naar Lombok
en 7 Juni d. a. v. kon hij aan den Gouverneur-Generaal schrijven
dat alle vorsten van Bali en Lombok van het kliprecht hadden
afgezien en Lombok de Nederlandsche souvereiniteit had erkend
en een gezantschap naar Batavia zou zenden.

Op 19 Juli kwam Koopman met het gezantschap van Lombok,
de contracten en de brieven der vorsten aan, n.1. de definitieve
contracten met Kloengkoeng, Bóeleleng, Karangasem en Tabanan,
en met Lombok, zooals dat het eerst is gepubliceerd door
Jacobs'. Artikel 1 daarvan sluit allen twijfel uit: «Ik ver-
klaar dat eiland te zijn het eigendom van het Nederlandsch
Indisch Gouvernement». In artikel 5 is het kliprecht-contract
van 4 November 1842 ingelascht.

Toch ontbrak er volgens Merkus nog iets aan. Artikel 6
luidt: «De vorst belooft wijders, dat aan den handel in het
algemeen de ijverigste bescherming zal worden geschonken».
Dat was den Gouverneur-Generaal nog te vaag.

V i e r d e t o c h t van H u s k u s K o o p m a n . Daarom zond
hij den commissaris voor de vierde maal naar Lombok om
het gezantschap terug te brengen en voorzien van een brief
van 2 Sja^ban 1259 (28 Augustus 1843), waarin naast de ge-
wone plichtplegingen en het bedankje voor de geschenken (een
kris, een lans en «liefdegiften») wordt gezegd: Ik neem uw
contract aan en zend u hierbij een exemplaar met mijn hand-
teekening en zegel, omdat ik vermeen, dat gij artikel 6 opvat
als ik n.1.: «dat, indien Nederlandsche onderdanen mogten ver-
langen zich op het eiland Selaparang ten handel neder te zetten,
zij aldaar zullen worden toegelaten en hen zal worden vergund
om zich onder Nederlandsche vlag zoodanig in te rigten, dat
zij zich in hunne woningen veilig zullen kunnen achten; indien
mijn verheven en beminde vriend daar verschillend over denkt,
dan zal mij zulks zeer leed zijn, dewijl ik in dat geval mij niet
met het contract vereenig en ik verpligt zal zijn mijn regt op
een andere wijze te zoeken.» Het door Koopman aan den radja
afgegeven nog ongeteekende en ongezegelde contract wordt terug
verzocht.

> Eenigen tijd onder de Baliërs, 1883. Bijl. II.
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Reeds in een antwoordbrief van 1 Ramadlan 1259 (25 Sep-
tember 1843) verklaart de radja geheel de opvatting van den
Gouverneur-Generaal omtrent artikel 6 te deelen. Hij kreeg dus
het geteekende en gezegelde exemplaar van het contract en zijn
brief werd gehecht aan het gouvernementeele exemplaar daarvan
als integreerend deel, een klein vormgebrek, waarover Merkus
heenstapte. Deze brief is dan ook bij Jacobs afgedrukt als deel
van het contract.

Eigenaardig is dat daarin ook de talrijke geschenken worden
opgesomd, die de radja gevraagd en ontvangen had en dat
herinnerd wordt aan de belofte van den Gouverneur-Generaal,
dat deze naar de gevraagde geschenken, die hij nog niet had
kunnen leveren, in andere landen zou doen zoeken.

Huskus Koopman keerde naar Batavia terug; zijne vierjarige
moeizame arbeid was met een goed resultaat bekroond. Op
31 December 1843 kon de Gouverneur-Generaal aan Baud den
gelukkigen afloop in een uitvoerigen brief melden en den com-
missaris voordragen voor de Nederlandsche Leeuw.

Hiermede is de geschiedenis van het voorspel der vestiging
van de Nederlandsche macht op Bali en Lombok, voorzoover
geput uit nog niet gepubliceerde bescheiden, ten einde. In de
kwart eeuw na den smadelijken afloop der zending van Van den
Broeck was toch een aanzienlijke verbetering te bespeuren. De
radja's waren gebracht binnen de perken van meer beschaafde
manieren en opvattingen in het verkeer met vreemden. Zoowel
de vestiging op Bali der Nederlandsche Handel Maatschappij
als de onderhandelingen van Koopman hadden daartoe geleid.
En, wat uit de vergelijking van 1818 en 1843 nog sterker aan
het licht treedt: de Balische bevolking was door het ontstane
begrip van internationale verplichtingen en behoorlijkheden op-
getrokken uit een periode van halve barbaarschheid tot vat-
baarheid voor hooger beschaving, waarin het zijn eigen kultuur-
schatten tot grooter ontwikkeling kon opvoeren.
• De verdiensten van Huskus Koopman zijn onderschat. Men
vergeet te licht den geest, die in zijn tijd heerschte op koloniaal
en vaderlandsch terrein, het gebrek aan machtsmiddelen, dat
zijn arbeid moest belemmeren. Men heeft zelfs die contracten
als een soort bedrog van zijn zijde voorgesteld, omdat ze zoo
spoedig zijn geschonden en reeds na drie jaar de eerste Bali-
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expeditie noodig bleek. Wij kennen nu de oorzaken van het
weinige effect dier contracten. Huskus Koopman en Merkus
overleden kort na de sluiting ervan. De geheimhouding dier
dagen was oorzaak van de onbekendheid met de wijze, waarop
zij tot stand gekomen waren. Organen, die het publiek op de
hoogte hielden van het onderlinge verband der gebeurtenissen,
ontbraken in dien tijd. Men zag de Bali-expeditiën beginnen
zonder de vóórgeschiedenis ervan te kennen. De radja's van
Boeleleng, Karangasem en Kloengkoeng, vol spijt dat zij hun
plan tot verovering van Lombok, dat zij door het aannemen
der contracten hoopten te zien gelukken, schipbreuk zagen lijden,
wilden nu wel doen alsof zij niet hadden begrepen dat zij zich
hadden geplaatst onder Nederlandsche souvereiniteit. En de
sluwe vorst van Mataram slaagde er op verschillende manieren
vrijwel in om te doen vergeten, dat hij zich tot vazal van het
Gouvernement had verklaard teneinde zijn troon te kunnen be-
houden. Het lijkt absurd nu nog aan te nemen, dat de radja's
teekenden, wat zij niet begrepen en dat Koopman hen zou hebben
bedrogen. Er zijn zeer plausibele verklaringen te vinden voor
de geneigdheid der voorsten, om een zoo ernstig contract te
teekenen, in hun onderlinge verhoudingen. Merkus had niet te
vergeefs Boeleleng, Karangasem en Kloengkoeng uitgespeeld
tegen Lombok en omgekeerd. Men zou Huskus Koopman ten
hoogste kunnen verwijten, dat hij • te ver was gegaan in zijn
beloften aan Kloengkoeng, Boeleleng en Karangasem en, ten-
gevolge van Merkus' tegenstand, de tegenwaarde van de souve-
reiniteitserkenning der vorsten niet had kunnen leveren.

De ratificatie der Bali-contracten was uit slofheid niet dadelijk
gevolgd; toen deze geëischt werd weigerden de vorsten van
Boeleleng en Karangasem, broeders, deze; van de andere vorsten
werd die verkregen. Eerst beweerden Boeleleng en Karangasem,
dat de contracten niet meer te vinden waren; daarna, dat zij nooit
een geschrift hadden onderteekend, «dat hun land niet het hunne
was». In begin 1845 werd de assistent-resident van Banjoewangi
Ravia de Ligne naar Boeleleng gezonden om de ratificatie of
een nieuw contract af te dwingen. De radja weigerde hem te
ontvangen. De Ligne achtte zijn leven bedreigd en keerde terug;
de Gouverneur-Generaal ad interim Reynst nam hem dit kwalijk.
De Ligne overleed kort daarna. Nu werd de resident Mayor
van Basoeki gezonden (5—8 Mei 1845) met hetzelfde doel als

Dl. 79. ' . 21
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De Ligne. Ook deze werd met een reeks opzettelijke onbeleefd-
heden ontvangen en het kwam tot een steeds driftiger, scham-
perder en dreigender wordend optreden van den rijksbestuurder
Goesti Dj'lantik en tot een afscheid zonder groet. De expeditie
was nu onvermijdelijk.

Op Lombok was nu vrijheid van handel verkregen, maar er
kwamen toch vooreerst geen Nederlandsche handelaars. King
bleef er wonen en deed zeer groote zaken, hoewel zijn woning
en magazijnen zeer eenvoudig bleven. Hij was nu rustig en
fatsoenlijk geworden en stipt gouvernementeel. Zijn politieke
macht raakte geheel en al uit. Het was moeilijk later in hem
den oorlogsman van 1838 en 1839 te herkennen. Hij had een
groote scheepsbouwinrichting opgezet aan de baai van Laboehan
Tering, die later wegens de daar heerschende ongezondheid werd
verlaten. Aan de Oostkust, te Pidjoe, had hij een Europeesch
agent.

Hij bewees ons eenige diensten bij de Bali-expeditie's, evenals
zijn radja; daarna raken wij zijn spoor kwijt. Het laatste bericht
van zijn aanwezigheid op Lombok is van 1854. Toen Wallace
op Lombok reisde (Juni-Juli 1856) woonden daar wel de Engelsche
kooplieden Carter en Ross, en S. (?), maar King noemt hij niet.
Tot 1875 vinden wij berichten van twee of «een paar> Engeteche
handelaars te Ampenan. Het is dus vrij zeker, dat King's zaken
daar nog lang door landgenooten zijn voortgezet. De handel van
Ampenan nam intusschen langzamerhand af, evenals die van
Koeta-Badoeng. De Amerikaansche en Engelsche walvischvaarders
verdwenen mede uit de wateren der Oostelijke zeeën. In het
jaar 1858 waren nog maar 85 raschepen ter reede van Ampenan
geweest. De toenenjing van de stoomvaart deed de schepen
andere wegen zoeken en bracht meer concentratie van scheep-
vaart en handel in de hoofdhavens. Ook Boeleleng trok een
deel van den Ampenanschen handel tot zich toen ons bestuur
daar was gevestigd en zoo vond men bij de Lombok-expeditie
van 1894 daar geen Europeeschen handelaar meer.
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