
DE ORANG BENOEA'S OF WILDEN

,. .-.•»;•*: M A L A K K A ,

• „ > . / - - ; • - . m 1642.

I n de "Beschrijving van een gedeelte der residentie Riouw",
opgenomen in het "Tijdschrift voor Indische taal-, land- en
volkenkunde", Deel I I , pagg. 135—140, las ik niet zonder
belangstelling hetgeen daarin wordt gevonden over de orang
benoea's, die in de binnenlanden van het eiland Rempang
omzwerven. Daarin wordt ook gewezen op hunne overeen-
komst met die, welke in Djohor zich ophouden, volgens een
stuk hen betreffende en voorkomende in het "Journal of the
Indian Archipelago", 1849, N<>. 5 , zoo mede in Newbold's
"Account of Malacca."

Ik twijfel niet, of het zal de belangstelling der lezers van deze
"Bijdragen" opwekken, door hen mede te deelen, dat dit men-
schenras in 1642 aan onze landgenooten voor het eerst is be-
kend geworden. In de Memorie, door den eersten Gouverneur
van Malakka, Johan van Twist, bij de overgave van zijn be-
stuur aan Jeremias van Vlieth in genoemd jaar gelaten, vond
ik omtrent hen het volgende:

"Boven in de rivier, omtrent de geberchten tusschen het
"gebiedt van Nanningh ende Moar, verhoudt sich een seeckere
"natie, genaemt Bounoauws ofte Wilde menschen, levende by
"aert- ende boom vruchten ende alderley gedierten, daervan
"eenighe door den ontfanghcr Menie , in September passato syn
"versproocken (wiens rapport aengaendc derselver seden ende
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128 DE OKANG BENOKA'S OF WILDEN'

"gelegentheden, onder d'overgeleverde documenten berust). Dese
"wilden hebben belooft jegens d'aenstaenden fruyttyt, in de
"hoven weder afftecomen , ende met ons in persoon te spreecken,
"wanneer egeene devoiren moeten werden gespaert, met deselve
"nader kennisse te maecken, op hoope dat mettertyt sullen
"connen werden geleert, het vangen van oliphanten, met stric-
"ken ofte cuylen, aengesien die met haere hasegayen wonder-
"lycken behendich weeten te dooden, waerdoor de generale
"compe. midts den stereken vaert der vreemdelingen van alle
"oorden, een ryeke myne soude werden geopent, ende derwe--
"gen met alle industrie dient beyvert." L

Het mogt mij gelukken het rapport, waarvan hier boven
sprake is, mede te vinden, en het kwam mij belangrijk ge-
nOëg VOOF; Offllfêfc hiSFSShtgr tg feteü ™lgen. Hoewel nu niet
in alle deelen overeenkomende met de beschrijving der „Orang
benoea's op de Eiousche eilanden, zoo zijn er mijns inziens
toch zoo vele punten van overeenkomst tusschen beide, dat men
hen ongetwijfeld als tot hetzelfde ras behoorende kan be-
schouwen.

Het doet mij intusschen leed, dat mij de gelegenheid heeft
ontbroken, om het over hen medegedeelde in het "Journal of
the Indian Archipelago", zoo ook in het werk van Newbold,
hier voren opgegeven, te kunnen nazien.

LEUPE.
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RAPPORDT VAN DEN ONTFANGHER JAN JANSZ.

MENIE, WEGEN DE WILDEN, VERHOUDENDE

IN DE GEBERCHTEN BOVEN IN DE RIVIERE VAN

. . M A L A C C A . ' ^ H ' V - • • J « ; ' - . ' ^ ••""• '• ' . - ' . •

Saturdagh den 20 September A°. 1642.

lek werdt naar goetvindinghe van den Ed. Heere Gouver-
neur ende synen Raedt gecommitteert, nevens den capiteyn
Alexander Mendes ende de Maleytsche schryver Tntche Cadeen,
eens te gaen in aller yl , vernemende (soo 't mogelyck was)
de gestalte ende conditie van de wilden hier in ' t bos, boven in
Malaccas riviere voor dit mael onthoudende; daertoe ende om
hun beter tot animatie te brenghen, is my van weghen de
compe. medegegeven, thien stucx gestreepte Javansche cleet-
gens ende ses stucx slechte Hasegay, die nevens wat geit,
wyn, stareken aracq, een spat, cris ende vierentwintigh gan-
tangh goede ryst, item eeten voor myn persoon, soldaten ende
roeijers medegenomen. Waermede ontrendt twee uyren naer-
middagh vertrock ende geraeckte door hart schippern, met den
avondt aen 't kerekgen Nossa Signora da Agadeloepa, alwaep
mede aenlande, den capiteyn Alexander Mendes. Soo als op-
voeren, wasser een man in een prautjen die viste, is er een
cayman gecomen, die den man in syn knie vatte (doch alsoo
syn been wat binnen lach) heeft hem weynich schade gedaen.
Wy vernachten aen gemeld kerekjen tot ontrendt vier uyren
naer middernacht; met rysen van de maen syn voortgevaern,
ende 'smorgens voor Paucalan auwer aengelanght, vernaemen
dat de wilden op gisteren daer noch waeren geweest, wacrop
den Pangoulou ende den oversten weghen de thuynen, met
een swarte daer naetoegesonden is, om te vernemen ofee er
noch waren. Ondertusschen lieten eeten coocken, ende naer
dat gegeeten hadden en quam nieinant van boven, soo dat wy
naer hun toemarcheerden, ontrent elff uyre, om onse reyse soo
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veel eerder te spoeden; naer geteld te hebben drie duysent
treden, varder in 't bos, een vuyle modderighe weg, doordien
corts te vooren swaer hadde geregent; onderweghen gemoeten
een van de naer de wilden toegesondenen Malaekers, die weder
om quam ons aendienende, de wilden in ' t bos hadde ge-
sproocken ende vergaederden aen een cleyn Balleytie die de
Malackesen, door dien de fruyten versaemelden, hadden ge-
maeckt, alwaer naer een uyre onder wegen geweest te hebben,
a e n l a n g d e n . ? ; ' - \ - , • " ' • > . - r o - s •••' " ' " » > - " : • ' • ' •-••:'• • • - ; " • ? - - . . T •• •

Dicht by de wereken synde sondt Alexander Mendes voor-
uyt, doch daer traeg overwegh gaende, hebbe hem gevolght;
sagen dese wilden, den een ende den ander, daer met een
Hosegay ofte spatien, in de handt ende een coocker met pylen
op syde. Haere principaelen saeten op gemelde baley, naeckt,
uytgesondert een cleetjen om haer middel gewonden, ende een
cleyn stuckjen linnen van voor, door haer beenen, achter ge-
raelte cleetjen steeckende, om alsoo haere schaemelheyt te be-
dekken. Doch sommigen hebben maer een bast van boomen
om; gelycke cleeden oock haer kinders draegen, die achter op
de huipe stonden ende dan met een bast om des moeders off
des vaeders lyff vast gegort, die hun dan met de handen aen
de schouders vasthielden ende soo daermede marcheerden. Doen
ben by haer op voorschreven Baley gaen sitten by deze Hooff-
den, die drie in ' t getal waeren, met naeme Oeloebalangh Sampie,
Batin Sappea ende Pa Saba; hadden nog een die meerder was
als sylieden, doch en quamp niet by eenich volcq; houdt hem
ontrendt de riviere Cassangh met de resterende wilden, die hun
altemet in troupen verdeden, d'een hier d'ander daer; soo
wanneer by den anderen met mans, vrouw ende kinderen,
ontrent sterek syn drie duysent coppen; maer hier waaronder
maer by de veertigh, dese haer troup was wel drie Hondert,
doch hier ende daer in de thuynen verdeelt, maer conden se
wel in twee daghen by den anderen cryghen ende meerdere.

Comen veel by de wilden aen de buyten cust ontrendt Pa-
han, jae tot Patany toe; als by haer neder saeten vertelden
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dat niet mosten quaet worden, dat een gebruyck hadden, die
by haer quaemen mosten een eedt doen; 't welck wierd geaffir-
meert, met soudt in water gedaen, daer in een cris gesteecken;
met te seggen, soo hun quaet wilde doen, dat 't geweer haer
selffs mochte beschadighen: dat voor een groote eedt houden,
ende dan een ieder tot twee mael een weynich daervan drincken;
doch aen my, den capiteyn Alexander Mendes ende den Maleyt-
schen schryver, en hebben sulcx niet affgevordert. Maer ick
nam ende dronck arack ende sprack selver, soo gecomen waeren
hun leet te doen ,• dat selffs de aracq in vergift mochte veran-
deren ende my leet doen; gelyck de capiteyn ende schryver,
nevens hunne dry Hooffden oock tot twee mael hebben ge-

Soo geraeckte aen 't praeten, ick vraechde hunne gelegent-
heyt als verhaelt ende bad hun, dat doch iemandt mede naer
Malacca wilde senden; ick seyde soo my niet vertrouwde, soude
hun den capiteyn Alexander Mendes, den Panghoulou met syn
vrouw ende by hebbende volcq in ostagie laeten, doch en luys-
terden daer niet naer. Vertelde haerder bevreesdheyt, waer ge-
comen, door dien voor deesen eenige Manicabers, haer goede
woorden gevende, hun besittinge, vrouw ende kinderen geno-
men ende vervoert hadden, weshalve niemant vertrouwden.

Soo in 't discoureren waeren, quaemen haer vrouwen (die)
gelyck de mans gecleet waeren, by detto Baley, met jonghe
ende cleene kinders; sy syn schoon van tronie, droeghen cort
hair, om, als door ' t bos loopen, nieuwers vast blyven; syn
hooch van heupen, dat vertrouwen in haer jonchheyt ingedout
wordt, want de heele cleene kinders en syn soo niet; syn wit
geel van verwe, hebben een draey ende ganck gelyck offse
dansen, gaen op een draff, soodat se in eenen omsien uit 't
gesicht syn. Geloove conform de natuer hun van Godt gege-
ven, weten van geen gelooft"; en hebben >zeer vreemde spraeck,
doch seer lieffelyck onder haer.

Dese Hooffden conden Maleytsch, doch den Batin Sapea
beter als d'anderen ende thoonde hem beleeffder als ymant van
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de haercn; dronck gaern stereken aracq. Lieten haer verluy-
den, wel aen den cant van de riviere hier naer ofte aen Pan-
chalan banir, jae tot Poulou, als ick weder quam ende sy dacr
noch onthielden, wilde comen; 't welck ontrendt twee mylen
naerder is als Panchalan banir.

Ick deelde onder haer eenige cleetjens, sout, rijst, een cris,
ses hasegayen, een spat ende eenige dobbelde stuyvers aen
kinders, die sy om de hals hongen. , ! . : ; - , •
:«.- Onder haer valt altemet Besoarsteenen die uyt
. . . . ende apen becomen, die se spatten, braeden ende eeten,
nevens eenige wilde oebisen, mede eliphanten, buffels, varekens
als andere wilt gedierte, die se besweeren ende by haer laeten
comen, ende alsdan om hals brenghen.

De eliphanten dooden sy op de volgende wijse, een van
haer vat hem by de steert ende set syn voeten op de hack-
seenen, ende geeft hem soo met een hasegay in ' t lyff diverse
steeckèn, den eliphant (sich) gevoelende gequest, loopt rondt,
om de man leedt te doen, die after op de hackseenen staet,
doch en can hem niet begaen; dan comen de anderen van alle
canten ende stooten hem met hunne hasegayen soo laugh dat
ter aerden valt; altemet soecken wel door pyn eenige boomen
uytter aerde (te rucken) om daermede haere perthye te be-
schaedighen, dat wel altemet gebeurt.

Tygers ende ander wilt gedierte en doet haer geen leet;
mede becomen by geluck altemet eenigh agulhoudt calumback,
harpuys connen by grootere quantiteyt becomen; soo dat van
dese lieden, indien connen geanimeert worden, goede proffij-
ten, voor de Comp<>. soude cunnen getrocken worden; waer
in hoogelyck dient gearbeyt te syn. Daertoe den Panghoulou
geordonneert (hebben) noch drie daghen by hun te blyven,
ende soo veel als mogelyck soude syn te animeren, om op
seeckeren bestemden tyt te connen spreecken. Hadden geweldigh
gaern clecden, ryst, touback ende eenighs silvere ringhen (ende
aracq) soo datten einde, haer alle meest droncken droncken.

•..•••. Naer dat in der ijl eenighe wortel voor swangere vrouwen,
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die niet connen baeren, hout tot de coorts en de bast van
wortel voor viericheyt, hadde gehaelt, ende my gelanght, heb-
bende ten drye uyren naer middagh, onse affscheyt van hun
genomen, ende ten vier uyren beneden gecomen, ende soo
neerwaerdts aengevaeren. Met doncker quaemen aen gemeld
kerckjen, ende 's avondts ten neghen uyren, aen de stadts poorte,
alwaer de Ed. Heer Gouverneur rapport gedaen hebbe van 't
g e p a s s e e r d e . >-...;. • ' .,•'•.• •"•.-"-- '. • >-•••' ; : : r - ^ * ^';* - . , d ^ M # * i f '
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