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I.

Onder de vele deels nog woeste volksstammen, die op Nederlandsch

grondgebied in de tropische gewesten leven, zijn de oorspronkelijke

inboorlingen van Borneo niet de minst belangwekkende in hunne soort.

In de vooronderstelling, dat hetgeen betrekking heeft op dit eiland, —

met Madagaskar en Nieuw-Holland één van de grootste der we-

reld en zelfs vijf en een half maal grooter dan Java, — voor de

lezers van het Album even veel aantrekkelijks zal hebben als de studie

daarvan mij heeft opgeleverd, wensch ik hun vooral mede te deelen,

wat mij over de ethnographie of liever de anthropologie zijner bewo-

ners in het algemeen, en die der Dayah’s, Dajak’s of Daijakkers in

het bijzonder, uit vele verspreide geschriften bekend is geworden.
Ik heb echter nevens dien wensch een bijoogmerk: het is, om met

vernieuwde erkentelijkheid opmerkzaam te maken op de vele vruch-

ten
van kennis, welke door onze land- en stamgenooten, ook in dit

gedeelte van Indië, ten koste vaak van hunne gezondheid, soms van

hun leven, zijn verkregen; vruchten, waarvan de moeijelijke en ge-

vaarvolle inzameling, het zij tot onze beschaming gezegd, nog altijd

niet in haren vollen omvang en zeker niet algemeen genoeg in Ne-

derland wordt erkend of gewaardeerd. Of bepaalt de kennis van

Borneo bij velen zich niet slechts tot hetgeen Fransche geographiën,

op sommige middelbare scholen, daarover leeren? namelijk: »que l’in-

térieur de Borneo est encore inconnu
”

(als of de vele ontdekkings-

reizen der onzen tot de fabelen behoorden) ; »et que ses épaisses fo-

rets renfement des éléphans” (welke dieren op Borneo juist niet
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Het zal naauwelijks behoeven gezegd te worden, dat inderdaad een

groot deel van Borneo nog altijd eene terra incognito mag heeten. Dit

betreft intusschen meer bepaald de Noordelijke helft van dit eiland

en zijn centraal gedeelte. Het meest is bekend van de Wester-Af-

deeliug; veel ook van het Zuid-Oostelijk gebied. Behalve aan tal

van opnemingen der kust-streken en rivier-monden door onze marine-

‘) Nog ten vorigen jare moest in liet Sintang’sche eene militaire expeditie naar

den boven-Melawi worden uitgezonden.

worden aangetroffen)? Anderen, die er nog meer van meenen te we-

ten, herinneren zich, dat de »Engelschen” het ons hebben willen af-

nemen” (eene verkeerde voorstelling der door ons Gouvernement met

weêrzin toegelatene vestiging van Brooke op de vrije Noord West-kust).

Velen eindelijk zijn bekend met het feit: »dat dit het land is van de

»Koppen-snellers” (alsof Borneo geene andere bevolking bezat dan

deze, en of het afslaan van hoofden zich alleen tot dit eiland be-

paalde). Het spreekt van zelf, dat in dit verwijt geenszins de

geleerde of geletterde wereld wordt begrepen, evenmin als onze

zee-officieren of Indische oud-gasten, noch vele anderen deze zaak

voorzeker veel beter kundig dan ik, maar dat het slechts doelt

op een belangrijk deel van het groote publiek, zelfs onder de be-

schaafde volksklasse van Nederland, die trouwens in hare vroege

jeugd, b. v. uit de Korte geographische oefeningen van Prinsen, het be-

staan van dit eiland niet eens bij name heeft kunnen leeren kennen!

Intusschen werd in de laatste jaren de algemeene aandacht daarop

meer en meer gaande gemaakt, zoo door de herhaalde bloedige op-

standen der Chinezen en inlanders in het Westen van dit eiland, nog steeds

niet ten volle door onze dapperen gedempt 1), als vooral in den jongsten

tijd door den moord der Europeanen in het Zuid-Oostelijk gebied, welke

op dit oogenblik door de vereenigde krachten onzer land- en zeemagt

aldaar wordt gewroken. Meer zal gewis niet noodig zijn om de be-

langstelling mijner lezers in te roepen; wel vraag ik verschooning

voor het onvolledige dezer Schets.
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1. Bandjermasin (Residentie). — 2. Van Thuijll (Schans van). — 3. Marabahan (Fort). — 4. Ta-

beniou (Fort). - 5. Martapoera (Hoofdplaats van den Sultan). — 6. Pengaron (Steenkolen-etablis-

sement). - 7. Negara (Rivier). — 8. Poeloe-Petak. — 9. Barito (Rivier). — 10. Kapoeas moerong

(of kleine Dajak-rivier). — 11. Bekompei. — 12. Ngadjoes (Stam der). — 13. Kahaijan (of groote

Dajak-rivier. — 14. Doeson’s. — 15. Ot danom’s (Stam der). — 16. Siang en Moerong. — 17. Men-

dawei (Rivier). — 18. Sampit (Rivier). - 19. Pemboean (Rivier). — 20. Kotta Waringin (Rivier). -
21. Kaminting (Gebergte). — 22. Poenan’s (Stam der). — 23. Pinoe (Rivier). — 24. Melawi (Ri-

vier). 25. Boenoet. — 26. Sintang. — 27. Sanggou. — 28. Malo (Rivier). - 29. Tajan (Rivier). -
30. Kapoeas bohang (Rivier). — 31. Mandor. - 32. Montrado. — 33. Serawak. — 34. Batang loe-

par (Rivier). —
35. Seribas (Rivier). — 36. Koetei (Rivier). — 37. Samarinda. — 38. Centraal-

Borneo.

I. Wester- II. Zuid- en Ooster-Afdeeling.
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officieren en hydrograpliische ingenieurs, is men voor de kennis van

den toestand der binnenlanden veel verpligt aan de reizen en ontdek-

kingen van den kolonel heneici, den majoor G. muller, den mijn-

ingenieur von GAFPron, den resident van lijnden, de luits. ter zee

geoll, bleckmann, SMITS, verder van de H.H. brooke, von dewall,

eveewun, Horner
, keppel, korthals, MAiER, ook aan die van

Mevi’. i. pfeiffer en vele anderen, maar zeker niet het minst aan

die van Dr. scuwanee, wiens uitnemende Beschrijving van Borneo ‘)

mij als hoofd-leiddraad tot de bewerking van dit opstel heeft gediend.

Hem komt de eer toe, het eerst (in den jare 1847), van Bandjer-

masin uit, door de deels zoo gevreesde , nog barbaarsche binnenlan-

den heen, tot Pontianak toe, Borneo als het ware midden door te

hebben gereisd. Kort vóór hem evenwel had de heer von öaffron

reeds eene dergelijke reize volbragt, doch op eene eenigzins mindere

schaal, in zooverre hij oorspronkelijk meer de rivieren en kustlanden

ten Zuiden, Mendawei, Sampit, Pemboean, bereisde en eerst van Kotta

waringin uit, langs de Pinoe-rivier, Sintang rnogt bereiken, van daar

insgelijks naar Pontianak afzakkende. Vroeger nogtans dan deze zoo

verdienstelijke mannen, (in 1825), had george muller
,

daartoe in staat

gesteld door den voor de wetenschap zoo ijverigen Gouverneur-generaal

van der GAPEr.r.EN
,

het nog grootschere plan opgevat, om veel hoo-

ger, van de Oost-kust uit, langs de Koetei-rivier, dwars door midden.

Borneo heen, naar het Westen door te dringen, tot eene plaats, welke

‘) IjoiiNEO , Beschrijving van hel stroomgebiedvan den Barito en reizen langs eenige
voorname rivieren van het Z. 0. gedeelte van dat eiland

,
door Dr. c. a. l. m. schwaner,

in 2 doelen met platen, lang na des schrijvers dood, in 1853 uitgegeven door be-

zorging van Dr. j. pijnappel, te Amsterdam bij van kampen. De boofdverdienste

van zijn werk, waarbij wij evenwel bier niet zullen stilstaan , is gelegen in bet

opnemen van het terrein
, van de formatie en den loop der door hern bereisde rivieren,

in verband met de daarvan deels afhankelijk zijnde handels-conimunicatiën, en met

de voortbrengsels van den bodem en der industrie. Geologie , geograpbie ,
deels

ook klimatologie, alsmede elbnographie hebben daarbij de bijzondere onderwerpen

zijner nasporingen uitgemaakt. Voor de botanie en zoölogie daarentegen wierpen

zijne reizen slechts weinig beteekenende vruchten af.
— Dankbare erkenning ver-

dient de even vlijtige als geleerde bewerking van den beer pijnappel, die dit

blijvende en klassieke letterkundige monument voor schwaner opriglle, waardoor

onze bekendheid met dit gedeelte van Ned.-Indie zoo zeer is verrijkt.
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hij aldaar ten vorigen jare, van de tegengestelde zijde uit, voorafhad

opgenomen; een voornemen, hetgeen hem dan ook nagenoeg was ge-

lukt, toen hij ëén der uiterste takken van den Kapoeas bohang, de

rivier Boengha (?), afreizende, op eene niet nader beschrevene, doch

verraderlijk genoemde wijze, ongelukkig vermoord werd! Schwaner

mogt gelukkiger slagen. Hij vertoefde van 1843 tot 1848 op Eorneo

en volbragt daar tot tweemalen, op gouvernements-last, belangrijke

en langdurige reizen in de binnen-landen, ter opsporing vooral der

destijds nog weinig bekende natuurlijke mineralogische rijkdommen

van het land. Zijne eerste ontdekkings-reis betrof den midden- en bo-

ven-Barito, waar hij de beide Doesons bezocht, tot in de streken van

Siang en Moerong en tot de landen der zwervende Ot danoms door-

drong. Langs den Kapoeas moerong (of kleine Dajak-rivier) leerde hij

de levenswijze der Ngadjoes kennen
,

een uitgebreiden stam, waarmede

hij veel in aanraking kwam. In het tegenwoordig eene zoo bedroe-

vende vermaardheid verkrijgende rijk van Bandjermasin, bereisde hij

een aantal kleinere rivieren, vooral de Negara met zijne spruiten,

alsmede Poeloe-petak, Bekompei en onze aan de bezittingen des Sultans

van Bandjermasin grenzende gouvernements-landen. Ofschoon ons ge-

zag in dezen zich, — volgens eene opmerking van helfrich j ), —•

op ongeveer een twintigtal dag-reizen van de kust verliest, nam

schwaner destijds nog groot ontzag waar voor de Hollandsche

vlag, welke hij aan verscheidene hoofden ten geschenke achterliet.

Op die reis overkwam hem ook geen het minste leed van de zijde

der inlanders. Wel had hij eenige gevaren met andere reizigers

gemeen, zoo als aanvallen van moeras-koorts en bezwaren in de

riviervaart; ook waren er soms groote moeijelijkheden te over winnen in

') Schets eener geneeskundige plaatsbeschrijving van de Zuid- en Oostkust van Bor-

neo, door c. helfrich
,

in het zoo lofwaardig Geneeskundig Tijdschr. v. Ned, Indié
,

onder hoofdrodactio van o. wassink, Deel VII, Afl. 3, 1859, Sedert eenigen tijd
als officier van gezondheid bij de bezetting van Bandjermasin gedetacheerd ,

is schrij-

ver in de gelegenheid geweest, onder anderen eene rijke kennis op te doen van de

huisvesting, voeding, karakter, zeden en gewoonten der inboorlingen. Wat de Da-

jak’s betreft, beschrijft hij echter meer de reeds belangrijk gewijzigde bewoners

van den beneden-lïarito
,

alwaar deze dan ook in geenen deele den eenigen volks-

stam uitmaken, zoo als nader zal worden uiteengezet.
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het bekomen van voedsel of nachtverblijf in de weinig bevolkte boven-

landen, vooral wanneer de kampongbewoners bij zijne aankomst zich

reeds ter rust hadden begeven, of wanneer hunne adat (zeden en ge-

woonten) hun niet veroorloofde, op dien tijd vreemdelingen op te

nemen. Eens overnachtte hij , gedurende een’ hevigen storm, in eene

oude hut op palen ,
die ter naauwernood bestand was tegen het on-

stuimige weder, een ander maal in een kampong, waar een op handen

zijnde nachtelijke overval van een’ vijandigen Dayak-stam te gemoet

werd gezien. Op het einde zijner tweede reis, langs het stroomge-

bied van den Kahajan (of groote Dajak-rivier), in de nabijheid van

den waterscheidenden bergketen Kaminting, en bij den oorsprong van

den boven-Melawi in het Westen, werd zijne reis gevaarlijker. Soms

had hij met kennelijkeu onwil der hoofden te strijden; eens werd hij

nog bij tijds verwittigd, dat men het op zijn leven had toegelegd; een

ander maal liepen zijne hem in de binnenlanden toegevoegde koelie's

(of bedienden) weg, op gevreesde punten zijner reis. In de bosschen

van de Poenans (een zwervende Dayak-stam, die, naar men wil, uit

uitgewekene bewoners van centraal Koetei bestaat), werd zelfs één

zijner inlandsche reisgezellen door een’ giltigen pijl gedood! Dit was

één der redenen
,

waarom do koelie’s hem soms verlieten, of ook uit

de ligt begrijpelijke vrees, dat zij er met hun leven voorzonden moeten

boeten, wanneer sckwaner zelf werd vermoord. De hoofden vrees-

den meermalen van hem, dat hij door het Gouvernement was uitge-

zonden, om de achterstallige hoofdelijke belastingen in te vorderen;

anderen, dat hij hun verblijf verraden zou aan hunne vijanden. Nog

anderen waren beducht, dat zijne tegenwoordigheid ziekten of onheil

over hen of de hunnen brengen zou. Niettegenstaande dit alles mogt

het schwaner gelukken, — even als von GAFkkon, — om ongedeerd

Sintang te bereiken, van waar de reis tot Pontianak, langs het meer

bevolkte en rustige gedeelte van den Kapoeas bohang, geene verdere

gevaren meer schijnt op te leveren. Overigens hebben, van Pontianak

of Singtang uit, ook van i.ijnden en grom. >), alsmede laatstelijk

') Aanleclceningen over de landen van hel stroomgebied der Kapoeas (Westelijk

Borneo), van Mr. D. w. c. baron van lijnden, resident van Ténor en j. oroll ,

luit. ter zee 1 kl., in Natuurkundig Tijds. v. Ned. Ind,
,

onder boofd-redactie van r.
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croockewit (deze ter nadere hoogte-bepaling van den berg Klam),

grootere of' kleinere togten in de westelijke binnenlanden der Dajak’s,

zonder levensgevaarlijke ontmoetingen, ondernomen en volbragt. Be-

langrijke mededeelingen geeft verder H. keppel, in zijne beschrijving

der togten van J. brooke en hem zelven naar en door N.W. Bor-

neo, waarin brogue’s nederzetting te Serawak en de binnenlandsclie

expedition der Engelschen tegen de beruchte zeeroovers dier streken,

in een in 1846 uitgegeven boekwerk van twee doelen, »Togten naar

Borneo'', worden vermeld. Van die plaats uit heeft Mevr. pfeif-

fer, in L851
,

hare niet onbelangrijke reizen in de binnenlanden on-

dernomen. In hare »Tweede reis rondom de ivereld,” — die zij uit erken-

telijkheid heeft opgedragen aan »de Nederlanders in Indië”, doch

waarin zij ook den «Radja” brooke bovenmate prijst, — vindt men

behalve andere reizen vooral vermeld haren togt langs de rivier Ba-

tang loepar landwaarts in. Op de inlandsche wijze gekleed, trok zij

te voet het gebergte van dien naam over, daalde aan de andere zijde

weder af', dwars door de onafhankelijke Dayak-stammen van Landak,

en bereikte, als andere van hare voorgangers, ongedeerd het stadje

Sintang. In het geheel bragt zij ruim vijf' maanden in dit gedeelte der

wereld door en zwierf', vaak slechts door weinige bedienden verge-

zeld, inderdaad met grooten moed, zoo ver zij kon, de westelijke

binnenlanden door, inzonderheid om daar de Dayakkers in hun huiselijk

leven gade te slaan, hoezeer haar zulks door verscheidene Europeanen bij

herhaling was ontraden. Groote gevaren heeft zij daarbij niet geloo-

pen, want het schijnt, dat eensdeels de invloed van beooke’s naam

haar beveiligde
,

anderdeels de omstandigheid, dat men haar, zoo als

zij zelve zegt, voor «eene heilige”, of, zoo als anderenbeweren, voor

«eene krankzinnige" hield, ouder welken titel zij ongedeerd van hare

bleekeb, 11 Jaarg. 1851. In hunnen uitstekenden en in vele andere opzigten

verdienstelijken arbeid wordt zelfs een algemeen overzigt gegeven van dit ge-

deelte van Borneo; niet alleen de beneden Kapoeas, met de rivieren Landak,

Tajan en vele anderen, maar ook een deel der Melawi, en zelfs de Malo-rivier,

boven Boehöel, worden door hen met groote naanwkeurigheid, politisoh, commer-

cieel
,

statistisch , gcographisch , elhnographisch , enz. beschreven
,

onder opgave

der levenswijze zoowel van de afhankelijke als vrije Dajakkers. — Verscheidene

andere jaargangen van hetzelfde uitmuntende Tijdschrift gaven mij overvloedige ge-

legenheid , daaruit nog veel welcnswaardigs voor dit opstel te putten.
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vele aanrakingen, soms zelfs met in oorlog zijnde Dayak-stammen, is

afgekomen. Ook kwam de bevreemdende indruk van op die plaatsen

eene blanke vrouw te zien, haar te stade
, maar niet minder haar

noodleugen ,
dat zij met opzet daar gekomen was om medicijnen te

zoeken
,

iets hetgeen door hare jagten op natuur-historisch gebied schijn-
baar bewaarheid werd.

Eenige der voornaamste bijzonderheden nu, welke door de genoemde

reizigers en schrijvers omtrent de Zuidelijke helft van Borneo
,

zoo

in het Oostelijk als Westelijk gebied, over dit eiland en zjjne bewo-

ners, zijn opgeteekend, wil ik thans in eenige hoofdtrekken te zamen

vatten. Het is mij daarbij opmerkelijk voorgekomen, dat deswegens
onder hen in de hoofdzaken eene zeer groote overeenstemming door-

straalt, waardoor voorzeker de waarheid hunner opgaven onderling

aanmerkelijk wordt gestaafd.

Het reizen op Borneo.
— Dit geschiedt hier op eene zeer eenvou-

dige en eentoonige wijze; althans men kan de binnenlandenniet anders

bereizen dan langs den waterweg. Men verkiest daartoe de zoogenaamde

djoekons, vaartuigen die aan Borneo eigenaardig zijn. Gemaakt van een’

uitgeholden boomstam, die door water en vuur is uitgezet, gelijkt dit vaar-

tuig
,

hoewel niet zoosierlijk zijnde, veel op de lange en smalle kaïks van

Konstantinopel. Ze zijn van 40 tot 60 voeten lang en loepen voor en achter

scherp uit. Als te paard zit schrijelings over den voorsteven een roeijer of

pagaaijer, die maat en toon der beweging aangeeft en op den uitkijk is ge-

steld. Achter hem zittenter wederzijden van 5 tot 8 roeijers, van hunne

pagaaijen voorzien, op de onder hen gekruiste beenen. Over de ge-

heele lengte bevindt zich een dak van biezen of riet (atap) op steil-

tjes, hetwelk de roeijers en passagiers tegen zon en regen beschut.

Achter het verblijf der eerstgenoemden volgt dat der laatsten en is

voorzien van atappen schermen of valpoorten op zijde, welke men

naar gelieven kan
opzetten. Met een matje gedokt vleit men zich,

op een matras en van de noodige kussens voorzien, langscheeps ne-

der. «Inderdaad
, zegt bleckmann, aan wien ik deze beschrijving ont-

leen >), de inboorlingen reizen alzoo met Romeinsche weelde. Ge-

') Een bezoek van de steenkolenmijn van Pengaron,
door o. m.

bleckmann, luit.
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lijk deze voorheen medebragt, dat men bij den maaltijd aan tafel lag,
zoo reizen de Borneërs (of Borneoten) niet dan liggende. Ook wij
volgden dit uitlokkende voorbeeld, kozen de gemakkelijkste houding,
en mij althans bevielen de regelmatig zacht schokkende beweging en

daarbij snelle vaart, bij deze manier van reizen, buitengemeen. Voor

en achter de schermen latende vallen, bevindt men zich in een

klein, doch net en luchtig vierkant kamertje, tegen eiken nieuwsgie-

ligen blik beveiligd. Achter dit kajuitje zijn nog eenige pagaaijers

geplaatst, en even als de voorman zit de pagaaijer-roerganger dwars

over den achtersteven. AV ij hadden 16 Daijaksche roeijers. Met

groote bedrevenheid deden zij 2 h 3 slagen in de sekonde, en de alzoo

verkregen snelheid werd door bleckmann op U mijl in het uur geschat.”
In zulke djoekons nu brengen onze natuur-onderzoekers op Borneo soms

maanden, zelfs wel een jaar lang, door, op hunne gevaarlijke togten dooi-

de binnenlanden. De gevaren, welke de riviervaart zelve hierbij aan-

biedt, zijn gelegen in het ontmoeten van afdrijvende boomstammen, over-

hangende takken, rotsblokken of klippunten, vooral ook sterke stroomen

met draaikolken of zoogenaamde »trekkingen”, waarin, volgens veleronder-

vinding
,

in het bijzonder die van kepfel
,

de praauwen ligtelijk omslaan.

Eene groote en hier zeer algemeene landplaag is de kwelling
door muskieten; insgelijks moet men tegen de vele krokodillen zeer op

zijne hoede zijn. Van andere nadeelen door schadelijke of wilde dieren

vind ik voor Borneo weinig vermeld door de reizigers. Bij de ge-

deeltelijke overland-togten kunnen echter de vele giftslangen gevaarlijk

zijn. De meeste schrijvers, die dit eilandhebben bereisd, betuigen overi-

gens hunne bevreemding over de betrekkelijk geringe bevolking met die-

ren. In de wildernissen nogtaus moet men soms op zijne hoede zyn voor

den rhinoceros, den buffel en het wilde zwijn. Olifanten worden niet

aangetrofi'en, wel herten. Van groote tijgers worden mede geene,
van

tijger-katten slechts enkelen gezien. Bekend is het, dat onderscheidene

eigene beer- en aap-soorten daar te lande worden gevonden, ouder

jer zee 2 kb, in Natmrk. Tijds. v. Ned. Ind. , jaarg. I, 185ü. Aan de Oostkust

bezocht hij ook Samarinda, aan de Koetei-rivier; hij vond die rivier doodsch, de

bevolking angstig; daar heersch n, zegt hij, in tegenoverstelling van het Bandjer-
sche, gebrek aan kracht en wetten, diefstal en moord.
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de eersten de kleine zwarte beer, onder de laatsten voornamelijk de

orang-oetang. Gemis van paarden, die op Borneo zelf niet voorko-

men en alleen door de vorsten of door industriëlen van Java of

elders worden aangevoerd, doch moeijelijk of niet zijn voort te

kweeken, belet den reizigers van rij- of voertuig gebruik te maken.

Draagzetels schijnen mede niet in gebruik. Het reizen langs de

rivieren heeft voor het overige dit voordeel, dat men daardoor in

aanraking blijft met de bevolking, wier woningen voor een groot deel

in verspreide dorpen of vlekken
,

in de onmiddelijke nabijheid der

rivier-oevers zijn gelegen, alsmede met de op vlotten als anderszins

reizende Maleische kooplieden der kustlanden, hetgeen schwanee
,

die de landtaal niet magtig was, gelijk de meesten, zegt hem van

onberekenbaar nut te zijn geweest in het tolken-verkeer met de in-

boorlingen. Hoogst onaangenaam daarentegen zijn vooral op het water

de vele en hevige onweersstormen en stortbuijen, waaraan Borneo,

even als, daarmede in verband staande, aan rivieren, rijker schijnt dan

eenig ander eiland van den O. I. Archipel, zooals nader blijkt uit

helkbich’s opgaaf, dat hier tot 230 en meer regen-dagen in het jaar

kunnen worden geteld! De vaart stroomopwaarts wordt daardoor

soms plotselings hoogst moeijelijk. De Meur van het water ver-

krijgt dan soms op eens een tint als van donkere koffij of zelfs

van inkt. Dit wordt door verschillende reizigers toegeschroven

aan de plotselinge inmenging van ontzaggelijke hoeveelheden over-

blijfsels van verrotte bladeren en andere planten-deelen uit de bos-

schen. Mevr. pfeiffer merkt echter daaromtrent aan, dat zij onder

anderen op Ceram
,

waar de rivieroevers niet minder met digte

wouden zijn begroeid, die kleur nimmer heeft waargenomen. Kan

het ook niet zijn, dat de vele en uitgehreide steenkolonbeddin-

gen, welke in Borneo soms op meer dan eene plaats onmiddelijk

aan de rivier-oevers zijn gelegen, iets toebrengen tot deze kleur ?

Eene andere nog meer belangrijke waarneming werd op deze rivier-

vaarten door schwanee gemaakt. Zij betreft de dus te noemen

water-muzieh dier rivieren! Dit even merkwaardig als aantrekkelijk ver-

schijnsel schijnt als hij uitsluiting te worden vernomen in de uitmon-

dings-takken. Het bestaat uit een eigenaardig melodieus geluid in de
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diepte van het water voortgebragt, nu eens sterk en aanhoudend, dan

kort en afgebroken. »Het is als een sirenen-zang ,
dien men van onder

den water-spiegel hoort oprijzen, soms vol en krachtig, gelijk orgel-

toonen, soms zacht en smeltend als de raelodien, die door de suizende

koeltjes aan de bekende Aeolus-harp worden ontlokt.’’ Eene natuur-

kundige verklaring van dit verschijnsel is niet gemakkelijk te geven.

Ofschoon het verschilt van het bekende kabbelen der golven tegen

het vaartuig, staat het toch eenigzins in verband met het vaartuig

zelf, daarhet geluid zich tot den omtrek daarvanbepaalt. Sciiwankr vraagt,

of het een wrijvings-geluid kan zijn van het brakke water over den

vasten grond? J)e inboorlingen schrijven het eenvoudig toe aan de

vermenging en doordringing van het zoete rivier-water, met en door

het zooveel zwaardere zee-water, — en inderdaad, hoe verder de zee-

stroom in de rivier-monding opklimt, des te dieper landwaarts in kan

deze schoone, doch raadselachtige »water-muziek” worden vernomen.

Bevolking. — Wanneer van de bewoners van Borneosprake is
,

dan

zou men zicli zeer vergissen, indion daarbij alleen aan de zoogenaamde

koppensnellers of' Daydkhers werd gedacht. Deze zijn wel is waar de

oorspronkelijke inboorlingen ol aborigines, doch worden in het ons

bekende gedeelte, even als de roodhuiden in Amerika, al meer en

meer verdrongen door de vreemde kustbewoners, gedeeltelijk Maleijers,

afkomstig van Java, Celebes, enz., gedeeltelijk Chinezen, die zich van

lieverlede op dit eiland hebben genesteld, en even als de Euro-

peanen of reeds lang voor dezen, de rol van overheerschers der

inboorlingen hebben vervuld. Geen der Sultans van Borneo is dan ook

Dajakker; die zijn allen Maleijers, Mahomedanen alzoo, welke zich,

behalve hunne eigen volgelingen, ook een groot deel der Dajaks heb-

ben afhankelijk weten te maken, onder welke verscheidene zoo

vorsten als stammen thans zich door aanneming van het Mahomcdaan-

sche geloof in de Maleijers hebben opgelost. Andere stammen staan

in het midden, den overgang makende van de beneden- tot de boven-

landen, met meer vaste kampongs en eigene rijstvelden, en zijn ten

deele cijnsbaar aan de Sultans. Nog andere, do vriyo of onafhankelijke

stammen der binnenlanden, leiden een geheel zwervend leven en
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houden zich in ontoegankelijke bergstreken of digte bosschen op, zon-

der vast verblijf, zonder groente-tuinen of rijst-velden aan te leggen,

van roof of natuurlijke voortbrengselen levende. Ieder Dayak-stam

heeft een eigen opperhoofd, en bij de vrije Dayaks is iedere kampong

als het ware een afzonderlijk staatje. Deze zijn zeer dikwijls onderling

in oorlog, elkander vernielende. Eensdeels hierdoor, anderdeels door

vreemde overheersching schijnt het aantal der oorspronkelijke inwoners

op den duur aftenemen. Zoo zou, volgens brooke, in de omstreken

van Serawak, in een tiental jaren, het getal Dayaks nagenoeg voor de

helft versmolten zijn. Zoowel deze als vele andere dusgenoemdo sta-

tistieke becijferingen zijn bij zoo zwervende menschen en bij zoo vele

niet cijnsbare binnenlandsche stammen, overigens weinig te vertrouwen,

althans zeer onzeker. Yan daar de groote verschillen in de cijfers;

zoo gaf vroeger von kessel op, dat de bevolking van het stroomge-

bied der Kapoeas (bohang) in West-Borneo 550,000 zielen bedroeg,

terwijl eenigen tijd later groll en van lijnden niet hooger konden

komen dan tot ongeveer 170,000 zielen, verdeeld in 140,000 Dayaks,

ruim 20,000 Maleijers, ruim 3000 Chinezen, enz., onder welke laat-

sten toch zeker het als ’t ware afzonderlijke Chinesche staatje Mandor

wel niet mede gerekend zal zijn. In elk geval is hier de verhou-

ding der bevolking tot den grond zeer ongunstig; deze is volgens

berekening der laatstgenoemden per Q geographische mijl, voor eene

dier provinciën (Sangouw), zelfs nog minder dan Jde gedeelte der

karige bevolking bij ons in Drenthe. Voor de Zuid Ooster Af-

daling, het Rijk van Bandjermasin en ommelanden, loopen de opgaven

mede uiteen
,

doch in een tegenovergestelden zin. Volgens schwaner

zou daar de bevolking slechts op 60,000 zielen te schatten zijn, waar-

van niet meer dan ëén vijfde Dayakkers; pijnappel echter noemt dit

cijfer de helft te klein, en rekent die op 120,000 zielen. Misschien

worden door hem alleen de Yorsten-landenbedoeld, althans helfrich’s

jongste berigt, ontleend aan eene telling van 1853, klimt tot een veel

hooger cijfer. Op het grondgebied des Sultans leefden destyds 160,000

zielen, zijnde «inlanders” of Bandjerezen en Maleijers; in de overige

Gouvernements-landen(Tanahlaut, Bekompei, Poeloe-petak, West-oever

van den Barito, stroomgebied van den Kapoeas moerong, den Kahajan,
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den Mendawei, den Sampit) nog ruim 25,000 «zwervende” Bandjerezen,

ongeveer 1500 Chinezen en Arabieren en eindelijk ruim 85,000 Dayak-

kers, een totaal vormende van ruim 271,000 zielen.

Bij de overweging der betrekkelijk sterke bevolking van Bandjer-

masin zelf, viel mij de buitengewoon geringe sterkte aan Europeanen

op dit verwijderd grondgebied scherp in het oog, althans kort vóór

.den tegenwoordigen opstand aldaar, tijdens helfrich zijne statis-

tieke opgaaf schreef. Hij spreekt van niet meer dan 98 Eu-

ropeanen, hieronder zelfs de kleurlingen, vrouwen en kinderen

(een 50tal) medegerekend! En nogtans heeft de versterkte hoofd-

plaats eene kazerne, die oorspronkelijk bestemd was voor 100

man en 3 officieren. Het blijkt niet, dat in de bezetting van het op

eenigen afstand gelegen fort Marabahan destijds was voorzien, evenmin

als in die van de onmiddelijk naby liggende schans van Thuyll.
Wel lees ik bij helfrich, dat zelfs de communicatie-weg tusschen de

hoofdplaats en deze schans »sedert de laatste jaren” niet meer begaan-

baar was! Geen wonder, dat de opstandelingen daar later onverhoeds

zijn binnen gedrongen. Wel lees ik, dat het oude Portugesche stee-

nen fort Tabeniou, op Tanahlaut, insgelijks sedert 1855 door de onzen

geheel verlaten was, zonder het zelfs te hebben geslecht! Geen

wonder, dat de opstandelingen zich daarin hebben genesteld
,

en dat

het sedert aan onze dappere marine groote moeite heeft gekost hen

daaruit te verdrijven. Kort vóór den moord der Europeanen in het

Ivijk van Bandjermasin schijnt de noodige voorzigtigheid der onzen

daar
op eene onbegrijpelijke wijze uit het oog te zijn verloren, te

meer onbegrijpelijk, wanneer men nagaat, dat ons Gouvernement op de

hooldplaats daarvan eene rijke stapelplaats van steenkolen bezit en dit

onmisbaar product, even als de ontginning zelve, de residentie, de zen-

delingen, do vlag te beschermen had *). Men kan zijne oogen naau-

') Het blijkt alzoo voor de Bandjerezen geene roemrijke overwinning te zijn
geweest, een 50 il OOlal dier Europeanen , nagenoeg weerloos, te liebben ver-

moord. Onder dezen verneem ik, dal ook de* Officier van gezondheid diepenbroek,
gedetacheerd bij de beroemde steenkolenmijn Pengaron, heeft behoord

,
alsmede dal

aan de uitmonding der Kahajan het lijk van den zendeling hoffmeister met zijne
vrnuw is komen afdrijven , insgelijks aan die der Kapoeas raoerong dat van den

zendeling wiegand met vrouw en kind I
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welijks gelooven, wanneer men, naast zulke berigteu, vroeger bij

schwaner en thans bij helfrich
,

leest van de »bij de inlanders be-

staande vrees en ontzag
”

voor ons Bestuur. Was daartoe ons stoffelijk

en zedelijk overwigt, kort vóór het uitbreken der onlusten, voldoende

gehandhaafd? Of was men niet ingeslapen daar, waar men, onder

den drang van het bekende en ontwakende fanatisme eener

grootendeels Mahomedaansche bevolking, niet eens sluimeren mogt ?

Van dezen toch, van de Mahomedanen, de Bandjerezen uit de omstre-

ken van Martapoera, de residentie des Sultans, niet van de eigenlijke

Dajaks der binnenlanden, schijnt deze bloedige opstand te zijn uitgegaan.

Naam, ras, karakter, taal, schrift, godsdie nst. — Aande

»Dajakkers
” wordt door deEuropeanen wel algemeen die collectief-naam

toegelegd, als aan een eigenaardig deel der Borneoten, doch onder-

ling bezigen zij dien niet gelijkluidend. Behalve dat zij zich onder-

scheiden in land- en zee-Dajakkers, welke laatsten meer aan de

kusten wonen of zeeroof drijven, dragen de stammen der verschil-

lende districten verschillende andere namen, vooral in de bovenlanden,

zoo als die van Kajans, Poenans, Pari’s, Ngadjoes
,

Ot danoms, enz.

enz. Nogtans hebben deze allen veel gemeens met elkander, wat

den algemeenen ligchaams-bouw betreft. Zij behooren allen tot het

Maleisch-polynesische ras, ofschoon zij niet tot de Papoes kunnen

worden gebragt, daar zij, onder anderen, geen stijf gekroesd, maar

lang en glad hoofdhaar bezitten. Dit is evenwel wreed op het

aanvoelen en zwart van kleur. Bij wijze van vermoeden, geput uit

somrhige van hunne gebruiken en eenige eigenaardigheden in hunnen

tongval, zijn zij overigens in meerdere of mindere mate overeen-

komstig te achten met de genoemde bewoners van N. Guinéa ’),

alsmede met de Alfoeren van Celebes, zelfs met de Batta’s van

Sumatra.

‘) Bij het lezen der schoone Bijdrage tol de 'kennis der Noord- en Oost-kust van Nieuw

Gitinea , door o. F, de bruyn kops, Luit. I. Zee, in Nat. Tijde. v. Ncd. Ind. I

Jaarg. 1850, trof mij de groote overeenkomst tnsschen de Papoes en de Patjakkers

niet alleen in hunne zeden en gewoonten (tatoueren, koppensnellen), in hun ka-

rakter en huiselijk leven, maar ook in hunne Godsdienst of bijgeloof, in hunne

bezigheden, woningen, kleeding, voeding, genotmiddelen, enz.
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Hunne ligchaamslengte is niet van de grootste; gemiddeld meten

zij 1,5 Ned. el. Ook zijn zij niet bijzonder gespierd, vooral niet aan

de onderste ledematen, door het veelvuldig zitten in hunne praauwen.

Yan een goed gevormd figuur, is hunne huidkleur slechts lichtbruin;
zelfs nadert die van de

vrouwen der boven-Dajaks naar het blanke.

De neus is beter van vorm dan die der Maleijers; kin en onderkaak

zijn ook minder breed, Zij zijn vrij vlug van begrip, en door de meeste

reizigers worden hunne zeden, hun gedrag en karakter veel verhe-

ven boven die der Maleische kustbewoners. Men prijst hen als een-

voudig, vertrouwelijk, gastvrij, vrijmoedig en voorkomend, als zeer

lieftallig voor hunne vrouwen en kinderen
,

zelfs als zeer goedhartig
en zachtzinnig! Vooral brooke, keppel, ida pfeiffer, doch ook

van lijnden en groll, wedijveren in het vermelden van hunnen

lof; de drie eersten roemen hen zelfs als «de besten onder alle

wilde volken der aarde” of als »de beminnelijkste menschen der

wereld”! Schwaner
,

hoezeer voor een groot deel daarmede instem-

mende, legt hun intusschen mede niet weinige ondeugden te last, en

helfrich noemt ze veelal wraakzuchtig
, toornig, listig en lafhartig,

doch voegt hij er verzachtenderwijze bij «overigens nog kinderen der

natuur.” Het kan zeer wel zijn, dat het karakter, even als de zeden

der Dajakkers, in het Westen en het Oosten, in de bergstreken en

aan de kustlanden, onder de afhankelijken en vrijen, veel verschil

kan opleveren. Zeker is het, dat er onder de zwervende stam-

men, die zich niet op den rijstbouw toeleggen, gevonden worden,

welke niet veel te vertrouwen zijn, en wij zullen bij het overwegen

van het «koppensnellen” aanleiding genoeg vinden, om vele Dajak-
stammen ook van eene geheel andere dan goedhartige zijde te leeren

kennen. Dit intusschen staat vast, dat men hen niet geheel beoordeelen

mag alleen uit het gezigtspunt van dit wreede volksbedrijf.
In het onderling verkeer, waarbij zij ongemeen veel houden van dan-

sen, deels als het tandakken der Javanen, van zingen, op eenehoogst

eentoonige wijze, van feesten, waarbij .zeer veel palmwijn of «toewak”

wordt gedronken, maken zij zeer veel gebruik van eene sterk spre-
kende gebarentaal of mimiek. Letterteekens of schrift bezitten zij daar-

entegen in het geheel niet. Naar hunne volksverhalen
,

die zeer talrijk
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zijn en zelfs poëtisch, hebben hunne voorouders wel zulke teekenen

gehad, maar die ingeslikt en hierdoor met het ligchaam vereenigd en

zijn deze alzoo veranderd in het geheugen ! »Inderdaad, zegt sghwa-

ner, het geheugen der Dayakkers is bewonderenswaardig en hunne

vele overleveringen dragen over het algemeen den stempel van groote

overeenstemming.” Of zij eenig begrip van Godsdienst hebben, is

betwijfeld, onder anderen door Mevr. pfeiffer, terwijl anderen be-

paald meenen, dat zij afgodsbeelden huldigen. Dat zij werkelijk beel-

den bezitten, dat zij daarom heen hunne dansen uit-

voeren, dat zij daarnevens dieren, zelfs menschen

offeren, dat zij de zoodanige, van hout bewerkt,

zeer ruw en met de wonderlijkste aangezigten, op

hunne begraafplaatsen stellen, onder de namen van

«hampatangs” of «ambatangs”, dit wordt door velen

bevestigd en kan men op twee plaatsen bij schava-

ker zien afgebeeld. Hij teekent ze kolossaal en

met uit den mond hangende, zeer lange tongen. Kun-

nen deze, ook door vak lykdek opgemerkt, mis-

schien als een overblijfsel zijn aan te merken van

de zoogenaamde lingam-dienst hunner Hindou-sche

voorouders? Sommigen ontkennen dit geheel en

zien daarin geene afgodsbeelden
,

maar eenvoudige

afbeeldingen van de gestorvenen zelven of wel van

hunne bedienden of boedaks. Tn het eerste geval
hebben zij ten doel, dat de kwade geesten die beel-

den zullen kwellen in plaats van hen; in het laatste

geval, dat de geesten dier bedienden hunne overle-

denen zullen volgen. — Zeker is het, dat zij geen algemeenen vorm

van godsdienst hebben, en dat deze, als een veelvoudig pantheïsme,

bij de verschillende Dayakkers verschilt. Zoo leest men, dat in’t Zuid-

Oostelijk binnenland vijf Hemelen, in de nabijheid van vijf groote

meren, op steeds hoogere bergen gelegen
,

worden aangenomen ; zoo

in ’t Westelijk gebied, dat zij een zevental Goden zouden aanroepen.

Tempels ziet men nergens opgerigt. Eigenlijke priesters worden

onder hen niet gevonden. In het Zuid-Oosten echter wordt de plaats

van dezen ten deele bekleed door vrouwen, die den naam dragen van
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hilians. Dit zijn vreemdsoortige wezens, voor een deel waarzegsters

en geneeskunstoefenaressen, voor een ander deel openbare danseres-

sen van eenen zeer onzedelijken levenswandel. — Ten hoogsten

bijgeloovig hechten de Dajaks ontzettend veel aan den invloed van

goede en kwade luchtgeesten en spoken, aan allerlei talismans en

vooral aan voorteekenen, die door sommige wigchelaars-vogels (vogel

» lang", vogel vantang", waarschijnlijk sperwer- of valken-soorten) en

andere dieren, b. v. de krokodillen, worden gegeven. Ook droomen

hebben bij hen eene hooge beteekenis, en, zonder dat dit een en

ander gunstige teekenen oplevert, worden geene belangrijke onderne-

mingen of' togten ondernomen. Twijfelachtige omstandigheden laten zij

dikwyls beslechten door eigenaardige Gods-gerigten(vuur- en water-

proeven als anderszins). Vele misdrijven worden alleen met geld-boe-

ten gestraft. In de laag-landen hebben zij veel in gebruiken en ook

ten deele in kleeding met de Maleijers gemeen, hetzij door of na

hunnen overgang tot het Mohamedanisme, hetzij door het onderwijs

van de Europeaansche zendelingen genoten. Tot het Christendom

evenwel zijn er nog slechts zeer weinigen overgegaan, in Poeloe-petak

en elders. Nog voor korten tyd werden vooral daar en in andere

streken der Bandjer’sche binnenlanden onvermoeide pogingen aange-

wend tot het oprigten van scholen voor de Dajaksche jeugd. Onge-

lukkigerwijze heeft onlangs de moord der zendelingen daaraan mis-

schien voor lang een treurig einde gemaakt.

(Wordt vervolgd.)


