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Zr . Ms. stoomschip Samarang heelt in December jl . eenen

bolan grijkeu logt lan gs de Oo stkust van het rijke Borneo ge 

maakt. Door dien bodem Zijll lo en schoone ri vieren beva

ren, w elke op vele plaa ts en 1000 à 1500 ellen breed te en

20 il 25 vadem en diep te hebb en , en die met de rivi eren van

Borneo's Z. en 'V. ku sten van eeno gem een schappelijke wa
terscheiding schijnen neer te stroom en.

De Sarnaraug is miss chien hel eerste s toomsc hip , dat de op

ge llgto steenkolenlagen. onmiddellijk tol gebruik gereed. digt

b ij de oev ers in de hossch on aan den da g za g komen. Aan den

voe t van den ee rsten hel/vel, wanneer men naar Sarnarinda ,
d e hoofdplaats van het rijk van Ko el ei , opvaart. stroomt een

karig van water voorzien boschbeekje in de ri vier; vol gt men

daarvan het koel e pad. dan vcr tonne n zich , schoon geschu urd

door den stroom, verscheid ene lagen boven elkander , we lke

boven water reeds ceno dikte van 6 11 10 voeten hebb eu. Met

het scheepsboord teg en den bosch kant gehaald en het zelve do or

ceue brug van boomstammen aan d en w al verbonden hebben 

de , namen \ ' ij , geh olpen dool' ec u 1.0 tal mann en van do
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bevolking der plaats, in cen pnar dagen , 53000 Ned. ponden

st eenkolen aan boord.

Negen geographische mijl en de rrvrer van Berouw Koerun

op. één UUl" gaans beoosten de kampong Sambalioen , vertoont

zich in den oever der rivier de breede , zwarte doorsnede van

een e kolenlaag. welke met eeu e helling van ongeveer 15", ecne

rigting he eft, aan de ceno zijde ond er de rivier door en aan de

andere, Haar bo ven in de heuvelen . De inlanders kapten, met de

door ons van Baudjcrmasin mede gebragte schoppen en pikhou

weelen , de kol en van den oeverrand in hunne vaartuigen en

vuld en in weinig tijd onz e ruimen anno

Later weder behoefte aan kol en hebbende, lieten wij op ~

mijl afslands van de noordelijkste punt van Poeloe Lawoet het

anker vallen, huurden eenige langs zeilende praauwen en haalden

in een' halven dag 20,000 Ned. ponden aan boord. Zoowel te Sa

marinda als te Pamanljlugau ( de noordelijkste baai van Poeloe

Lawoet), waren de kol en bereids gekapt en opgestapeld, waar

door het laden zeer b espoedigd werd. Wanneer de omstan

digh eden zulks gevorde rd rnogt en hebben, zoud en wij ons nog

van kol en hebben kunnen voorzien op Po elee Nan gka , als ook

bij ee n riviertje ee n paal' mijlen bezu iden Pamantjingan, welk e

plaats door den heer Von der Wall onderzocht is en waar

men groote blokken on der de buomen op het strand ziet lig

gen; zoo mede te Batoelitjin en op de zuidpunt van Poelee

Soeangi. Een nad er ond erzoek van die streken zou gewis

nog veel meer plaatsen doen kennen waar kolen aanwezlce
zijn, AI de heuvels, w aarin wij de lagen ste enkool zagen,

hadden ceneu opmerkelijk over eenk orns tigen vorm, bolronde

toppen en cenc ho ogt e van misschien 100 à 200 voeten.

Ware Borneo in Europcscho ge we sten gel egen, even als

Engeland, w at al niet vertier, handel, fabriek en en stoom

vaart zou het thans oplever en . El ke van die maj estu eu serivieren

bezit. in hare rijke oev ers, haren eig en onnitputtclljken voor

raad van zeer bruikbare kolen, wel ke in de ugd toenemen

naarmate ze dieper uit de ingewanden der heu velen \ 'orden ge

graven. Langs de zeekusten ku nnen de gro otste zccstoomsche-
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pen, zonder erg ens binnen te vallen, zich van braudstof voor

zien.

Doch liggen nu ontelbare, reeds volk om en bekende plaat

sen (1) nog onontgind , waar zich onnoem elijke schatton aan

diamanten, aau ijzererts, aan goud en aan zoovele andere

kostbare metalen bcvinden ; eenmaal :zal Borneo eencn schit

terenden rang onder de landen van den aardbol b ekl eed en.

In het midden tus sch en twee werelddeelen, ~\ zic en Anstralie,

gelegen J omringd van den gr oeten Aziatischen Archipel, zul

len de sch ep en uit all e st re ke n van den hori zon da arh een

sn ell en, schallen stapelen en hal en in tallooze groote st ed en , die

eenmaal de boorden van al die schoone rivieren versi er en zull en.

Leert de ondervinding later, dat de bronnen van deze ri

vieren inderdaad zoo digt bij elkander liggen als voorondersteld

wordt of dat zij door kanal en te ver eent gen zijn, 7.00 ware

er geen schoener plaats op den aardbol te vinden voor eene

groote hoofdplaats; geene andere, van waar zoo talrijke gro o

te rivieren, als zonnestralen, naar alle rigtin gen uit stroomen.

Borneo zal voornamelijk Engeland, als kol enmijn van Indi ë,

vcrdringen. Wan] is iets natuurlijker I dan dat men zich ver

voegt tot een oord geheel in de nabijheid, in plaats van

tot 3500 à 4000 mijl en verwijderde ge weste n ? Dicht erl ijk

als zulke voorspellingen nog mog en schiinen , do kol enmijn te

Pangaren b elooft reeds dez e uitkomsten 1'001' Bandjermasln .

Gedurende het verblijf aldaar van Zr . Ms, stoomschip Sama

rang, werd ons door de beleefdheid van den resident, den

heer Gallois, de schoonste gele genheid aan geboden om de

mijn te Pan garen te bezoeken. Bevalt het u lIlij daarheen te

volgen, dan schrijf ik volgaarne mijne herinn er-ingen ned er ,

u w el aandachtig makende dat het ee n zeeofficier is, die tol

u spreekt, gee nszins een doorl eerd en doorreisd ua tuuronde r.,

zoeker.

Reeds ten 6 ur e 's morgens had de sto cmpraauw J w elk e door

( l) Zie b. Y. Minera logische en Geo logische k anrtc n , door den heer

V on Gaffron ui t zijne onderzoe ki ngen op Born eo 1. 111ll\\ lI ge~t ehl .



de Samerang legen horde winden in , van Batavia naar Bandjer;
rnasin was gesleept, stoom op, toen de heer " on Gaflron mij
afh aalde. Spoedig was de kleine, doch zeel' goede machine
in beweging gebragt en stoomden ,vij door het lieve en leven,

dige Bandjerrnasin. Hoezeer de Samaran g reeds een paar maan
den lang hier gevaren had , was het nieuw e van dit verschijnsel
nog niet verlo ren gegaan , getuige het algomeene nnoogen del' be
volking. de talloom sampans, elke van eonen kleinen jongen voor
zien , die er oenen wa ren wedstrijd mede hielden, en andere groote
djockons , welke ook de rivier op moesten en ons zoo lang
op zijde bleven als de Iongen der 8 of t2 pagaaijers het
konden uithouden, Lange en rijk uitgedoschte vaartui gen, met
Iladder uudo vlaggen en standaards , waarin de sulthun moe
da of rijksbestierd er zich bevond, schoten ons voorbij. Angstig
mijdden ons de talrijke sampans, die vol geladen, door vrou

w on naar de bazar werden gevoerd ; en deze hout en stad met
hare hoogbecnige en dr ijvende huizen, met har e eenige water
straat , was wegens de frlschheid der morgenlucht vol gewemel
en vrolijkheid. Spoedig was Ilandjermasin , in weerwil van den
Il'g'enstroollJ , aelite r OIlS en stoomden wij nu door eene 40 it
GO ellen breede rivier , welker oevers niet veel merk waar
cligs opleverden . Zelfs de logge krokodillen , dikwijls door den
machinist met de lange haak getard , schenen door den min
holderen hernel het modderbed op het strand nog te koud te
vinden en verkozen hunne gcdrogtellj ke aangczigton niet te
vertonnen.

Op beide oevers vcrloonde zich nu en dan eene kam. :
pong , maar eerst omstreeks 2 ure bereikten wij het volkrijk e
Martapocra , den zeIel des sulthans van Bandjermasin , die een'
diamant van 105 karaat aan cene koord om den hals dranuto ,

en wiens rijkdom aan edelgesteenten zoo groot is , dat niet
alleen zijne kieederen , maar ook die zijner vele vrouwen ,
kinderen , rongiugs en de lansen zijner lijfwacht daarm ede
nls bezaaid zijn, Even als alle groote diamanten cene 10

veusgeschiedenis bezüt cn , mag ook gene met oenig regt
aarop aanspraa k maken. Een ornng kitjil , naar diaman-
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te n zoekende, vond dezen, toen hij nog geen drie voeten diep
had gegraven. Naauw elijks was daarvan de marc tot den
sullhan gekomen , of hij liet den man dien kostbaren steen voor
f 2000 aîkoopen. Zulk een groote schat ging te ver boven het
rekenvermogen van den ongelukkigen vindor en heeft hem
zinneloos gemaakt. De sultban ontving door deze transa .Iic ecne
w aard e vanl iJ 5 tonnen gouds, en daar hij dien diamant aan gcc
nc handen op aarde dur ft toevertrouw en. hangt deze onaanzienlijk
en engeslopen aan een koord je. In Europa denkt men bij
zulke kostbaarheden aan schoone paleizen, weelder ige lusthoven
en al wat cenen costorschon sulthun pr achtigs omringt; maar
zoodanig is de wezenlijke armo ede van dezen (dewij l hij er
niet toe besluiten kan zijne diamanten in den handel te br en
gen) , dat hij even als zijne onderdanen in een gevlochten hou
ten huis woont en hen in alles evenaart , met uitzondering
van zijne Ideeding bij groote feestelijkheden. Hij heeft , ja ,
eene groo te receptiezaal, w aarin schcone , groote spiegels.
geschenken van ons Gouvern ement, ordeloos hangen, Niet min
der zal het u verra ssen, daarin zelfs eene rijke victoria te
aanschouwen , die hem door hetzelfde bestuur als tegengeschenk
voor eenige diamanten van waarde gegeven is, maar deze wa
gen zal reeds lang door w itte mieren als and erzins vergaan
zij n, voor dat de wenk daarmede gegeven, om landw egen door

-zijn gebied aan te leggen, warde begrepen aften uitvoer gebrag t.
Een ongewoon lage watersland verhinderde het vcrder op

varen der sloompraauw en w ij stapten in het midden van Mar
tapeera in een ander reisvaartu ig over. Dit bestond uit ecne
djoekon , een vaar tuig dat geheel op Borneo Ie huis behoort en
dus w el cene beschrijving verdient. Gemaakt van eenen uit
geholden en door water en vuur uitgezett en boomstam, heelt
de djoekon, hoewel veel minder sierlijk , in gedaante veel van
de lange en smalle kaik van Konstuu tinopel ; ze is !JO, à 60
voeten lang en loopt voor en achter scherp uit. Te paard
over den voorsteven , zit een rueijcr of liever pagaa~j er, die
maat , toon en gevaren voorui t aangeeft , en achter wien aau
weerszijde S 11 8 rocij ers , -an hunne pagaaijen voorzien , op de
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digt gevouwe n onderbeenen zitten, oVet' de geheele lengte be
vindt zich een stappen dak op steiltjes, hetwelk de roeijcrs en pas
sagiers tegen zon en regen beschut. Achter het verblij f der eers t
genoemden volgt dat der laatsten. Hier zijn atappcn valpoort en,
w elke men naar believen opzetten kan en men vleit zich neder
op een matras, met een matjo gedekt, langscheeps uitgespr eid en
van de noodige kussens voorzien. Inderdaad, de inboorlingen
reizen met Romeinsche weelde. Gelijk deze voorh een vord er
de dat men bij het maal aan de tafel lag, zoo reizen de Bor
neërs niet dan liggende. Ook wij volgden der Romeinen
voorb eeld, kozen de gemakkelijkste positie, en mij alth ans be
vielen deze manier van reizen, de regelmatig zacht schokkende
beweging en daarb ij snelle vaar t , buit engemeen. In zulke
djoekOns brengen onze natuuronderzoekers op hunn e gevaar
lijke togten door de binnenlanden van Borneo wel eens een
jaar lang door . Somt ijd s, eene rivier zoo hoog opgevaren zijn
de dat watervallen en ondiepten haar onbevaarbaar maken ,
wordt de djockon eenige honderden passen over het land
gedragen , in een ander' water geplaatst en bevonden dat
men in eene and ere rivier roeit, die al breeder en br eeder
wordt, groote eilanden omvat en met oenige breede mondingen
in zee uitloopt. Ook de inlanders, die een gedeelte van het
hosch op de oevers in br and steken en rijstvelden daarvoor
in plaats doen komen, brengen , wan neer de grond uitgeput
is , hunne Iarniliën in de djoekon , vermeerde ren zich daarin en
dwalen zoo levenslang van rivier tot rivier. Voor en achtor
atappcn schermen latende vallen, bevindt men zich in een
zeer klein, doch net en luchtig vierkant kamertj e, tegen el
ken nieuw sgierigen blik we l gewa pend. Achter dit kajuitje
zijn nog oenige pagaaijers geplaats t en schrijlings zit de pagaai
[er-roerganger over den achtersteven. W ij hadden f 6 ro ei
[ers . Met groote bedrevenheid deden zij 2 à 3 slagen in de
seconde en de alzoo verkregen snelheid mag op 6 mijlen in de
I" uren w ordon geschat> omdat de djoekons de zooveel vaart
loopende stoompraauw eers t vooruit en later nog lang op
zijde bleven.

• I

l\Iarlapoera is ook ecne echt Born eoscho stad en hoort sleehls
één hoofdstraat, de rivi cr , bevaren door sampans zonder {al,
en ccno onafz ienbare rei huizen op palen, met een voetpad langs
beide oevers, terwijl klapp er, en ande re hoogc boornon een

koel lommer verschallen. De bonte kleuren der inlandsoho
kleeding steke n vrolijk tegen hot groen der natuur af. De ri
vier heen hier geen 30 ellen br eedte , maar .vertoon t op verre
nu niet de druk te en levendigheid van Bandjennasin. Breiden
zich elders de steden in oppervlakte uit. op Borneo ge
schiedt het tegenovergestelde; daar hebben de kampongs gce

nc afmelingen dan in de lengte langs de rivi eren. Dit is zeer
doelmat ig waar ze in moddergrond gelogen zijn, doch mind er
op 4. à 5 ellen hoogo oevers, zoo als te Martupocra.

Met vaart door deze plaats en alle daarop volgende kam
pongs roeijende , kwamen slechts tw ee algemeeue opmerkingen
aangaande de bevolking voor mijnen geest. Martapoera zal on
geveer 6000 in woners tellen , doch hoeveel in al die kam
pongs , is den rijk sbeslierder zalven onbekend, Verde r naar
beneden ligt het bloeijende Bandjermasin , tusschen al de inlund
sche darpenvan de schans Van Thuijl af' tot Marlapoera. Wolk
een kontrast levert dit niet met de groote rivieren der Oost
kust van Born eo op! Daal' stoomde de Sarnaraug menig
maal een dag lang de rivier op, zonder iets meer dan eene
enkele , schamele , rieten hut te ontd ekken . Somtijds zat het
schip wel eens een paal' dagen op droog, zonder dat zich een
enkel levend wezen vertoonde tenzij een verdwaalde vlinder
of zwaluw . De levendigheid der rivier van Ban djerrncsin, ver
geleken met de algomeene doodschhcid der rivieren van de
Oostkust, spreidt zij niet duidelijk den hei lzemen invloed van
een Europ eesch bestuur ten toon ? In de nab ijheid van het
laatste wo rde n den sulthans , dool' het w aardige voorb eeld
en de aanraking met de r esidenten, beschaafder indrukken ge
geven ; dool' dien invloed laten zij wreedheden en de grove
knevelarij en na : en het gevolg is, dat de bevolking groeit
en bloeit, kamp ong naast kampong houwt en zich langs eene
rivier , eene ader van wolvnart , om de kleine kern van



europescho beschaving zamcndrln gt. Moge dan ook de Oost
kust spoedig in den zegen van zulk een bestuur deelen! Al

daar ontmo etten w ij ecne kinderachttge , angstige bevolking.
Eene enkele gew apende schoene r of een fortje, met 20 man
bezet, zou genoegzaam zijn om het gezag in w el bevolkte

streken , zoo als te Samarindn, aan de vooral daar schoone
Koetelrivier , volkomen te handhaven. Tegenwo ordig heerschen
daar een magtelcos regentschap over eenen onmondigeu sul
than, volslagen gebrek aan kracht en wetten, diefstal en moord.

De andere zaak welke u, deze rivier bevarende, tr effen moet ,
is het groote gevoel van schaamte, door de inlander s aan den
dag gelegd. Ziet men op Lornbokh , Bali, Java en Sumatra
de meisjes en vrouwen baden, alsof Eva nooit gezondigd hadde,
langs deze rivier bezit iedere familie een afzonderlijk bad
huisje. Eenige zware boomstammen worden aan elkander en
aan den wal bevestigd; om een open vak tusschen deze wor
den 6 houten steilljes van ongeveer 1i el lengte geplaatst en met
atap behan gen en in dit heiligdom zonder dakje, ziet men niets
dan tw eo bamboezen bulkjes laag over het wat er en naauw clijks
breed genoeg voor kleine voeten, benevens eene soort van voor
portaaltje waa rin het toilet weder in orde gebra gt wo rdt. De
geringe hoogte dier rieten muurtjes. liet dus alle vrijheid aan
de onschuldige vrouw elijke nieuwsgierigheid, terwijl wij niets
dan 50m3 een schuchteren hoofdje ontd ekken konden. Voor
zeker een groot kontrast met het gebrek aan misschien nooit
gekende schaamte hi] de inlandsche vrouw en op de voorn oemde
eilanden1

Van af Martap oera werd de reis gedurende eenige ur en
pagaaijende vervolgd tot dat wij een jaagpad bereikten, gcdeel
lelijk bestaande uit het voetpad langs de kamp ongs, of wel

verkregen cl oor het OIOverhakken der boschzoomen langs de
rivier; en nog zou de tr eklijn hinderpal en aan de talrijk e bad
huisjes ontmoeten, zoo deze niet allen dool' eenen daarover
heen buigenden bamboe beschermd waren. Te Mart araman
kwamen de roeiiets weder in de djockon en op hun daijaksch
geschree uw van hcssil bessi ! stoven wij weder vooruit, De
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nacht had ons reeds in duisterni s gehuld . alvorens het hoo gst
belangrijke gesprek met den ondervindingrijken reiziger op
Born eo afgebroken werd en de zachte schokken, door hel:
pagaaïjen vero orzaakt . stemden tot eene rust . we lke niet dan
op een ver vaarlijk geschree uw van " bessi! bcssi l datum ~

dalam! djangan takeet deri ajer l " werd afgebroken. Wij
waren genaderd tot eene plaats waar de heer Van der Wall on
langs de rivier veel verbeterd had, door verschillende steen
massas , die boven het bed der rivier uitstaken en de vaart
bemoeijelijkten , te doen springen. Tusseli en de nog uitstekende
afgebrok en klippun ten was een Hij smal vaarwater, door hetw elk
ons een vliegende str oom tegensuiste, welke de djoekon tweemaal
terug deed wijken. Deze naauwte is niet langer dan oenige
sloepslengten en dan wordt de rivier veel br oeder. Reeds meer
malen is eene djoekon tegen de steenon omgeslagen , wann eer
het vaartuig , door gebrek aan kracht en behendigheid, niet regt
met den kop in den stroom gehoud en kon word en . Zonder
hindernis vervolgden wij onzen nacht elijken togt , tusschen de
hooge oevers, bedekt met zwarte massas boomen ; en het was
reeds half vijf in den morgen, toen w i] eindelij k aan het
schreeuwen der daljakkers (roeijers) van "l a, la, la , la, loooo!"
bemerkten nabij het doel er van te zijn.

Den volgenden morgen waren wij reeds vroeg ter been.
Wie zou zich niet ten hoogste verrast gevoelen, bij het aan
schouwen van het overschoone panor ama, dat zich voor mijue
oogen uitbr eidde ! Even als bij de kolenmijnen van Cernwal
lis of te Ilöganess in Zweden, dacht ik ook hier alles zwart
gekleurd te vinden , terwij l het echter blonk van helderheid en
zonneschijn. Een schoone rond e heuvel op den achtergrond,
bedekt met het frissche groen der jonge alang alang , was als
door een' slag met het zwaard van Roland van een harer
hellingen beroofd, De daardoor ontstane wa nd, duizenden el
len lang en 20 à 60 voeten loodregt hoog, vertoonde als ' t ware
eenc staalkaart van de verschillende rotslagen, waaruit de na
tUUI' het inwendige dier heuvelen had zamsngestcld. De ont
zett ende massa aarde, door deze afgra ving geleverd , we rd ge-



hruikl urn hot torrein 11 vooton op In hoogon en hd aldus kg(~1l

de ovcrstroomingcn 10 h tlveilif:( t\ll. Op deze ~ roo t l~ ge lo vlakte ,

word mot zeer veel smaak, evenwijdig aan don heuvelwand en

op een ' goeden afstand er van, ce no rei gebouwen geplaatst,

voorzien van kolommen, welker re gelmatigheid en zindelijk

wille kleur mot den groene n houveltop ee n bekoorlijk geheel

vormden, Op het groote plein vóór de gebou wen prijkten de

vlag aan een en hocgen mast en daar naast een paar veldstukken ,

dienende om sein te geven aan de naburige kampongs, wanneer

er kctünggangers weglocpen. De gebouwen dienden tot wo

ningen voor den directeur, de ingenieurs der mijn, den ge

neesheer, d on magazijnmeester, lol maga zijnen, tot gevange

nis del' voroordeoldcn , tot kasorno , tot hospilaal , enz.

Elk gebouw he eft ccn o grootc luchtige ruimte in het rond

en brcedc trappen tot opgang. Links en regts werd het uit

zigt begrensd door de donkere lommer der bosschen, welke

slangsgewijzc teg en den heuvel op en daarachter om heen eindig

den; en eenlgo schoono boomen spreidden hunne kruinen over

de kleine bazar lan gs den oever der rivi er, Men vraagt zich

1100 hel mo gelijk is, dat twee jaar en óén maand geleden, hier

nog een ondoordringbnar bosch stond; dat toen nog maar een

onkel man vol ge estkracht, met een onwillig hoopje kettinggan

gers (ik geloof 18) do handen aan 't werk sloeg en met de

in brand steking van hel boseh begon. Niel alleen was nu

reeds een heuvel VOM ee n gedeelte weggegraven , het terrein

(lP een kauouschotsl cngto en half zooveel breed te 11 voelen op

gehoogd, die geh ecl e r ei gebouwen gezet, maal' ook de mijn

reeds in volle w erking gebragt. Zie die ontzaggelijke en re

gel matige stapels kol en daal'; - ze bevattcn ä rnillioen Nod: pon

den , ge reed tot den alvo cr , en ho cveel mi l/ioenen ponden

leverde d e mijn niet r eed s aan stoomschepen en fabri eken !

Ecrc komt hun toe, die in weerwil van het onherborgza.

me , afgele gen oord, in weerwil van bel gebrek aan handen

en material en, en wi e w eet van hoevele toch te boven ge

kom en hinderpnlen , in zoo korten tijd zulk eeno rijke en

nuttige 01'011 voor hel stoomwezen wisten te doen afvloeijen

I I

en , nu recds , oen groot deel der uitgavon door de inkomsten

te dekken. Zulke heerlijke uitkomsten zUn verkregen, doordien

het belang dez er grootsoho onderneming helder in gezien , met

hart en ziel bevorderd en met kunde bestuurd is, alsmede door

den gestrcngcn militairen geest, welke hier elkeen bezielt en

gepaard gaat m et de striktste regtvaardighoid.

Bij het beschouwen van het etablissement, viel mij bijzonder

in het oog de behandeling, wel kc den veroordeelden tot den

kettingarbeid hier te beurt valt en de middelen , w elke met

vrucht aangewend worden, om hen tot verbetering en tot het

maatschappelijke leven terug te voeren.

De directeur geleidde mij naar cenc kampong, waar de

meest oppassend e en getrouwde kettinggangers, geheel afge

scheiden van de overige misdadigers, wonen. Wanneer dez e

hunne vrouwen medegebragt hebben en zij zich door uitmun

tend gedrag onderscheiden, wordt hun de ring van den hals

ge nomen , waardoor zij naar hunne eigene schalling geheel in

hunne cel' hersteld worden; hun wordt dan een nieuw huis in

dez e kampong ter bewoning gegeven. Komen zij uit de mij

nen van hun werk terug, zoo wacht hen een eigen ge 

kookte pot van eigen gekweekte rijst en vruchten, terwijl

hunne vrouwen eeni g geld in de huishoudingen der ambtena

r en hebben verdiend. Dit is een dier heilrijke maatregelen,

waardoor het lot d ezer voor zoo ver en zoo lan g verbannen

veroordeelden dragelijk wordt en welke zelfs tevredenheid bij
hen opwekt.

Het zou een groote prikkel tot vlijt en goed gedrag opl cvo

r en, zoo aan elkon oppassenden gevange ne ee no vrou w in hu

w elijk, een huis en tuin "a home", tot belootring kon voor

gespiegeld worden. Doch de rijksbesti erder van het gewe st ,

waarin de mijn gelegen is, vreest. .het ontstaan van cc no grooto

,, /{ompanze poen/a" stad in het midden zijns rijks en w erkt

de pogingen tegen, welke de directeur aanwendt, om do hi er

100 gansch niet ongenegen maagden der naburige kampongs

uit te huwelijken, bij welke gelegenheden hij zelfs de rol

van priester vcrvult ; en men ma g hier do proef niet wagen
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of cenc tweede Snhijnschc maagdenroof ook tol aller tevreden
heid zon afloopen.

Een t reilen d bewijs "31\ de goede uilw erking der milde be
handeling , w elke den veroordeelden hier verl eend wordt en
van de tevredenheid, welke hierdoor bij deze ongelukkigen
ontstaat , levert het navolgende. De direct eur is gemagtigd
om jaarlijks tw ee . veroord eelden tot kwijt schelding van straf
voor te dra gen. Toen hel eenen zeer oppa ssenden Chinees,
die aldaar een bekwaam ambachtsman was geworden , werd
bekend gemaakt , dat hij hier toe in aanmer king gebragt zou
word en , verklaarde hij onmiddellij k: "evenwel niet te zullen
wc ggann , maar dal hij een eigen huis bouwen en immer aan
de mijn werkzaam wilde b lljv en." WéHlrlijk Eu ropa kan hiel'
eene les nemen hoe booswichten en moord enaars tot werk 
zame en nuttige leden der maatschappij hervormd worden.

Het klimaat op de mijn wordt gezegd zeel' aangenaam te
zijn , doch even als in alle bergstreken. verand erlijk. De meest
heerschende ziekten zijn hu ik on gesteldheden en wel van uit ers t

h cvigen aard , we lke behalve aan het klimaat , ook gewe ten
moeten word en aan de voorbesch ikth e ld van het personeel.
De we rklieden zijn namelijk allen veroordeelden wege ns zwar e
misdr ijven , welke dikwijls voortspr uiten ûit luiheid en kwade
neigingen; voor een groo t gedeelte zijn zij verslaafd aan hel
gebruik van amfioen. Bij gebrek aan opium vermageren zij
gewoonlij k en worden ongeschik t voor den arb eid. Daaren
tegen is de sterfte onder de 1i:l'l. Daijaksche pandelingen ,
w elke voor den afvoer der kolen en tot andere diensten bij
de mijn gebezigd worden, buitengewoon gering en zoo ik mij
w el herinn er , overleed slechts één hunn er gedurende den tijd
van bijna twee jaren.

Hiermede is opgemerkt h61 voorn aamste buiten den mijnheu
vel, welker dubb ele gnlerij eene n ingang heeft lel' Iink erzjjd e

van de gebouwen. Hel kan nu verder niet in mijn plan lig
gen, cene volledige beschrijving der mijnwerken te geven. Eene
les daarover van een' zeeofficler zou eenen glimlach afper
sen. Genoeg zij hel , dat ik de diepste hoeken bezocht , in de:
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cheminées en pullen op en af enterde , hel werk en zag met
kruid onlplolfingen , den koelen luchts tr oom door deze onder
aardschc gangen zeer aangenaam vond , maar minder, de

benaauwde hitte in dezulken, waal' nog geen togtgalen naar
boven bestonden. Evenw el ben ik in staal , dank zij den hee

r e resident Gallois, nog vele wetenswaardige bijzonderheden
mede te deelen.

Omstreeks Ilandj crmasin zijn vier kolenbekkens b ek end. Hel
meest oostelijke en vers t afgelegene is dal te Riam , waar
aanvankelijk de ontginning beproefd werd, doch wegens on
gezondheid verla ten voor het tw eede, te Pangaren. Dit bek

ken is lang 5 ~ en br eed ruim één UU!" gaans, met sterk opge
ligte boord en, die in den heuvelketen van Pangaren opstijgen ;
het diepste gedeclte er van zal welligt 1000 voeten beneden
het niveau zijn. De beide andere bekkens' zijn nog niet onder
zocht; zij liggen benedenwa arts van het t egenwoordig geëx
ploit eerd e cu hierdoor voordeeliger voor den afvoer der ko
len.

De heuvel in welken de heer Von GalTron mij eerst geleidde,
bevat den zuidoostelijken opge llgtcn rand van het tweede bek
ken. Loodregt op het vlak van afgraving, gelijk met den hega

nen grond , werd de eerste galerij geboord, met eene helling
van 6 duimen op de 100 vt, , naar binnen opwaarts gaande.
Het flltrati e-wuter loopt hierdoor van zelf de mijngangen uit,
zonder dat eenig kostbaar stoomwerktuig tol oppompen be
benoodigd is.

Bij het boren dier galcrij , op dit oogenblik lot eene ho
rizontale diepte van 700 voeten, vond men de volgende rots
snorten :•
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Dikte I nikl e I
d er ro ta- <1 er holen - .danmerkinqen,
soorlc fl. . lagen.

, ' I. d ru , vt, um . ,

50 IVde dezer k leisoort en

1Hl I bevallen petreluk teu ,

Gde id.

3de id.

De hoeveelheid kol en, w elke boven den begnnen g-rond op

stij gt, bedraagt volgens berekenin g 350 millio en Ned. pond on ,

terwijl dit gehee le bekk en naar gissing eene massa van 14 milJioen

tonnen beval. De kol en b choeren tot de beste soort bruin

kolen, of liever tot den overgan g van bruin- en zwartkolen

en hebb en een so ortelijk ge wigt van 1325 pond d e kubi eke cl.

De proef is, geloot ik, nog niet geno men, hoeveel po nden wa

ter do or 1 pond dezer kol en van 0 tot 1000 C. worde n gebrag t.

Er zijn nu reeds elf kolenla gen, voor de ontginning gesch ikt ,

b ereikt, Verder wordt gere kend dat in de eers te maand en van

185 J het etablissement voltooid zal zijn , terwijl de produk tie

over dat jaar 6 à 8000 tonnen kan bedragen. De w erkzaam;

heden in de mijn en worden zoodanig ingerigt, dat in 18G2

die produktie nog veel grooter zal w ezen, hel geen echter van

het beschikbare w erkvolk zal afhangen. De heer Von Gam'on

neemt h. v, aan, om dan , met 500 werklieden, 's ja ar s 16,000

tonnen te leveren.

E en fraai wandelpad door het bosch, langs den steilen oe ver

der rivier , waar deze door ecne sterke kromming met snelheid over

de steenen bruist, leidt naar de galerijen, w elke loodr egt op de

eerst bezochte, in eene and ere helling van den heuvel zijn ge

gra ven en die zich la ter in de ingew and en van den heuvel ver 

ecrugen zull en. Den w eg vervolgend e dool' een bekoorlijk dal, .

komt men aan een dergelijk stel galerijen in den eerstvolgen

den , zeer digt daarbij ge lege n' heuvel. Alzoo de cene galerij uit

en de and er e in gaa nde , verwond ort men zich over de alge

meene zind elijkh eid, die zelfs in deze Iwlenspelonk en heerscht.

W ann eer eene planken vloer in het min of meer modd erige

bed van het filtrati e-water gelegd w ar e, zoude n zelfs dames

niet behoeven te aarzelen om met de helderste kleederen daar

in te gaan. In En geland en Zweden is het zaak zijne kleede.,

r en te ver wisselen met een welsluite nd kolenpak , W81l1'\'00r

men teru gdeinst. Behalve aan de keuri ge ord e welke hier heers cht,

ligt de voorn ame r eden del' zindelijkheid in het niet stuiven

der Bomcosoho kolen. Deze merkwaar dige hoednlli;;heid zal

;, ,
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Kole ulaeg verdeeld in 3 banken.
Versch ill en de rotssoorten.
Kolenlaag in 2. banken.
\' ers. rotssoor ten.
Kolen.
Verseh . ro tssoorte n.
Blad er kolen.
Versch illen de rotssoo rten .
Kolen en versch. rotssoorten.
Kolen (vas Ic) .
" crseh. ro tssoorten.
Kolen en versch. rotssoo rten.

Id. id.
Kolen [vast en zwaur .)
Versch. rotssoo rten .
Kolen,
Blader kolen.
Ver sch . ro tssoorten .
mader kolen,
Versch. ro tssoorten (klei).
Kolen (vaSIC).
Vcrsch . ro tssoorten.

Afg"(; rave n geueelte va n de
h eu vels.

',Afwisselende zandsteen , kle i ,
ijzererts en thoonsch lefcr,

Koi en (bladeril;e ) ru et du nn e
kl eilagen,

Va,;lere kleilag en ,
Versc h ill eml e rot ssoor ten .
Kolen - sn oer,
Versch ill ende rotssoorten .
Kolen - sIloer .
Versch ill ende rotssoort eu ,
Kolen - sno er.
V èrsch ilJende rotssoorten.
Kolen (vaste} ,
Versch illende rotssoo rtcu,
Kolen .
Ve rsch iJlende rotssoor ten.
Kolen - snoe I'.
Versch illen de rotssoorten .
Kolen (meI dak en zool) .
Verschillen de rotssoort en.
Kolen.
Versch ill ende rotssoorten .
Kol en en vers. ro tssoorten.

lel. id .
Id. id .
Id, id.

Kolen - snoe r .
Vers. rotssoor ten,



Ie weeg brengen, dal men, vooral op passagiers schepen, den voor

keur zal toekenneu aan hel gebruik van deze kolen boven de

En gclschc , wanneer allhans gelijke hoeveelheden van beide

soorten dezelfde vaart verschaffen.
Na den dag alzoo met zien, houren en opmerk en doorge

bragt te hebben, is het zeer aan te bevelen, tegen zonsond er

gang den heuveltop langs het gemakk elijke daarheen leidende

pad te beklimm en. Van die hoogte geniet men een schoon
en ruim uitzigt over de landstreek arm de overzijde der rivier ,

grootendeels bestaande in velden van alan g alang , ingesloten
door boschics. Daarin moet het wemelen van hert en en ander

wild, hetw elk aan de hoeren ambtenaren de eenige uilspan
ning in hun waar kluizenaarsleven verschaft. AI die heeren

zijn builenlanders en men moet een' dag in hun midden hebb en
doorgcbragt, om het aangename en Iccrrijkc van hunn en orngung
te kunnen waarderen. Schoon zij re eds jaren te Pangaren

doorgebra gt hebb en, zijn zij volkom en to vred en met hun lot.
\' urigc ambitie voor de schoone ond erneming, groote achting

en toegenegenheid voor den waardigcri directeur, zijn el' de
voornaamste oorzaken van. Ik neem deze gelegenheid te baat
aan die heeren openlijk mijnen opregten dank te betuigen voor
de heusche en gastvrije ontvangst, waarop ieder bezoeker zeker
staat kan maken.

Den volgenden mor gen ten 7 ure lag ik mij in mijne w el
voorziene djoekon neder en w as des nvonds ongeveer te 10
m e aan boord Z. 1\1. stoomschip Samarang te Ilandj crmasin
teru g.

Tegen stro om had alzoo de opvaart nagenoeg 22 uren. en
de afvaart, in de dj ockon , 1ü ur en geduurd, dus op en af 37
ur en. Zoo spoedig geschiedt echter geenszins het vervoer der
kolen. Bij goeden w al er stand kan de afvoer in prnauwcu ,
welke 20 11 25 tonn en Iaden, geschieden. Bij lagen sland dient

zulks gedaan te worden met ijzeren laadschouwen "ai! 5 à. ()
tonnen inhoud, welk e le l\larlapoera in de eerstgeuocmd o over

gestort worden. Vóór do komst der stoompraauw duurde de 31'-

en opreis , bij goeden waterstand , gemiddc lrl ij etmalen , doel:

sedert sleept zij de ledige pra au wen tol omstreeks Martaraman.

waar het jaa gpad beginl; zoodat de we g lil ! r eeds in ;j à 3!
etmal en afgelegd wordt. W ann eer een :;0 tni paarden beschik

baar en verd eeld zal zijn op stations langs het 110g meer te

verlengen trekpad; wanneer de kanal en (antassans) in behoor
lijken toestand gebragt en and ere gegraven zullen zijn op

plaalsen, wa ar, door kanal en van ~ uur lengte, bogten van

uren gaans atgesneden kunn en worden; - dan zal het verroer

nog aanmerkelijk bespoedigd zijn. De stoompraauw sleept
ook de beladen kolcnpraauwcn van omstreeks Martaraman
tot Bandjermasin, zoodat zij re eds goede diensten verrigt. Bij

eene verdubbeling van opbrengst zullen echter hare 6 paar
denkrachten te kort schieten en door een grooter aantal

moeten bijgestaan worden.
Volgens betek ening zal de ton kolcn , welke I1U nog r 17

kosl, op hoogtons [7 te slaan kom en, wanneer de ontginning
op ruime schaal plaats hebben en el' een groot kolenschip als
magazijn in de mondin g der rivier Barito gestationeerd zal
zijn, In Falmoulh betaalden wij den hoed of 11500 Ned. pond en

beste Graigola -lwl en (\ ) f j 'l, dus per ton r9,33, zoodat de
plaats van produkti e in ln dic , 25 % goe dkoeper kolen zal le
veren, dan die in Europa. De En gclsch c kolen kosten hier nu

nog horen de r 20.
Is het nu niet duidelijk, dat Bandj erma sin, door hare kolen

mijn te Pan garon , in het bezit der schoonste toekomst is?
li et kan ook niet anders of een land, w aarin zulke grooto

w ork un volbrngt worden, moet lot bloei gerukc n ; de nijver
heid w ord t opgew ekt , geld in omlo op gehragl en de vraag
naar material en en l evensmiddelen ste rk vergro ot. Dit alles is

dan ook sedert de laatste dri e jaren duid el ijk aan Bandjer

rnasin zigtbaar , en meer nog in niterlijkc welvaart der he-

( 1) Vfln cen e kolenm ijn in \V fll c ~ .



volking en in het steeds toenemend ge lal van ra - vaar tui

ge n , welke er Yare n , dan in 's lan ds inko mst en. Reeds heeft

het Spaansetie Gou vern ement de gu nst ige ligging daarvan er 

kend en te baat ge nome n , om er de stoom schepen, welke in

d e vaa rt tu sschen Man illa en Singapor e gebezigd w or den , van

kolen te voorzien. E en dezer schepe n kwam er r eeds twee

ma al aan en nam 300 ton in . Door d en slechten locstand ,

w aarin het vaa rtuig zich toen r eeds seder t lang b evond, schij nt

die dienst tijdelijk ges taak t te 7.ij n. De twee ander e stoomsche

p en (cr zij n daar in het gehee l 3 in de vaart), waren volgens

zeggen van den Spaan sehen kommandan t no g mind er bruikb aar.

W ann eer eenmaa l de deugd der Borneo -kolen algemeen bekend en

erkend en de nieu we sch eepvaartwelten ook in Ind ie ingevoerd

zull en zijn, zull en de schep en , bcgcerig om een c lad ing van

w elken aard ook te kunnen krij gen, Bandjerrn asin niet voor

bij zeilen , maar hare kolen alom in Iud ie vervo eren. Hot zou

voor deze schepen ee n groo t gemak opleveren , w ann eer, al

thans gedure nde de oostmoesso n , ee n kole nschi p in plaats

van in de mond ing der ri vier llarito , bu iten het Mandbaken

in 3 11 4. vad em en diepte w erde gestationee rd.

Van all e plaat sen in den aanh of opge noe md , waal' zich ko

len bevinden, is het noord eind e van Poeloe Luwoot in s traat

Maka sser het voord eeligst gelegen , om met Bandj erm asin in de

p roduktie van kolen te wedijvere n. Alda ar kolen inge nome n

hebb ende , kunnen III ijne opm erk ingen dienaangaand e hier niet

mispla atsl zijn ; de voor- en nadeelen zull en van zelve uit het

volgend e in ' t oog sprin gen.

Langs de O. ku st van Borneo , heers enen geene geregelde

moessons, maar is er ook een tijd , wann eer er niet dan noord e

l ijke wi nden waaijen. Voo r deze winden ligt de kleine baai van

Pam au tjin gan gehee l onbeschut. Het eiland, op kor aal gebas ee rd

zijnd e, w ordt vermoed zeer ongezond te wezen. In oorlogstijde n

ligt het geheel á la merci van den vijand, die natuurlijk ee ne

zijner ee rs te operatiën tegen de bron van kolen voor onze stoom

oorlogschepen zal rig te n , te meer, om er voor eige n ge-
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h ruik uit le putten . Het eiland is in het ge heel schaars be

volkt , vooral het noord elijke gedeelte; er is volstrekt geen rijst

teelt, eve n min als lan gs de Z. en O. kusten van Born eo,

en naa r het schijnt bezit het gee n goed timmerh out. De baai van

Pamantjingan is zoo ondiep , dat wij eens, aa n de w estzijde

"Willende anker en, op 1 ! à 2 mij len gegist en arstan d van de pla ats

w aar de kolen lagen , niet meer dan 8 ! à 10 voeten diepte von

den. Naderhand bevonden wij , dat deze plaat s het digst langs

de binnenzijde van het oostelijke r if te nader en is ; echter la

ge n wij daar in 3 11 4. vad emen w ater nog ! mijl van de O. punt

en } mijl van de pla ats der kolen, ge hee l op de buitcnrecde

ten ank er. É én à tw ee scheepslengten digtcr naar den wal

loe, loodd en w ij ook niet meer dan 9 à 10 voeten . 'Yaren de

ge tijden goe d door, dan hadden de vaartuigen tegen eenen

slroom van ongeveer 2 mijl , dwars over de reede, lan gs de

ku st op te ro eijen en onde rvonde n door afdrift veel t ijdver

lies. Wilde men te Pamantjingan ee n etablisseme nt op den

voet als te Pan garen op rigten; al het daartoe beno odigde, we rk

volk, materi alen, levensmid delen, enz. zou de n van heind e en

ver J van Makasser J Socr abaju en llandjermasin te zam en

mo elen w ord en gebrag t. Ver der zouden er groote kost en aan

b ehoorl ijke ver dedig ingsmidd elen moelen worden bestee d en

daarin veel meer troepen onderhou de n dan om slechts de ver

oor deel den in toom te hon den. Er zouden hoorden in zee

moelen w orden gewo rpen van J00 à 200 passen lengte , de

wijl onz e matrozen met laag wa ter de kolen , over zeer pun

tige en glibbe rige kor aalsteenon heen , naar de vaa rluigen hadden

te brengen , en er w egens een verv al van w ater van 6 voet en zeer

moest op gepast wo rde n deze vrij van de steenen te houden.

Om den stroo m te br eken en tot verbeter ing der rcede in het

algemeen , zou een lang zcehoo fd , gebaseerd op het oostelij ke

r if , van groo t nut zijn en tegelijk als aanl egpla ats en kade

kunnen dienen. Vo lgen s deze oppe rvlakkige beschouwing zou

dat eta blissement vrij wat mocijelijkh eden , groote w erken en

sommen gelds kos ten. Ook is onz .c invloed op den sultba n



nder wiens gebied Poeloc Lawoet is , zeer veel minder ,
dan op dien van Ilandjcrmasin.

Voor de stoomlinie van Singapor e, benoord en Borneo langs,
door straat l\lakasser naar Nieuw . Holland f voor de Spaarische
stoomvaart en voor Makasser , zoo als ook tot de entwikke
ling der nabnrige volken op de Oostkust van llorn eo, zou eene

ontginning te Pamantjin gan van uitnem end nut zijn. 'Vorden
de mijn en eens aau den partiku!ieren ondernemingsgeest afge
staan; neemt de stoo mvaar t in Indië eene hooge vlngt; ont
staat daard oor toenemende behoefte aan kolen; moge dan het
eerst de aanda cht op Pamantjingan gevestigd blilven.

Vergelijkt men eindelijk Pangaron ten opzigte der nadeelen
van de andere plaats, dan bezit gene de grootste veiligheid , door
hare ligging diep landwaarts in en door de voortreflelijke

positie der schans Van ThnyI. De kosten, aan Pangaren besteed,
beginnen reeds schoono vruchten te dra gen. Eene ruime bevol
kln g en nijvere stede n ' voorzien daar in meest alle behoeften.
I n 1 ~ etmaal kan het kolenschip van af Soerabaja bereikt wo r
den door stoom ; terwijl de koers, wel ke bijna Noord, dw ars
op de moessons valt, uiterst voordcclig is voor de zeilschepe n, wel
lee, om Pamantjiugan te bereiken, nog 60 à 70 mijlen heen en
weer langs de Z. kust van Born eo en door straat Lawoot , waar
in veel stillen en st ro ome n he erschen , af te leggen. zouden
hebb en.

Zooveel de betrekkelijke toestand van de machine en ketel
der Samarang toeliet, konden de volgende besluiten aan
gaande de kolen van Borneo opgemaakt w orden. Even als
VUil de E ngclsch e kolen , verbruikten wij per mijl omstreeks
!~OO Ned. ponden. Hoewel die van Samarindn en Sambali oen
w o nat aan boord werden gobragt , dat de vaarlui gen onophou
delij k ledig moesten gehoosd worden , en hoewel wij daarm e
de somtijds 1 !~ dagen opgescheept waren , ontd ekten wij nooit
de minste br oeijing in de kolenruimen. Ook kwamen die van
Bandjcrrnasin en Pamantj ingan zeel' vochtig aan boord , zon
der cenig nadoelig gevolg. \ Tanucer des nachts, door de brav -

',.

tere koclte , de vuren "cel beter trokken dan over dag,
sloeg somtijds eene vlam van 4 11 5 ellen lengte uil den schoor
steen, w elke echter w eder,'crdween zoodra de vuren meer
naar de deur en toe waren gehaald. Het is derhalv e noodzakelijk
al het louwwerk van het tuig in de nabijheid van den schoor
steen door tuigketting te vervangen. De kolen van Ilandjer.,
rnasin lieten zooveel .roet na. dat na twee dagen stoe rneus
de uiterste vakken van de vlampijp en w egens de mindere tr ek
king aldaar, geheel digt waren. Het was noo dig, dat al de vlam
pijpen tw eemaal per dag geveegd w erden, ten einde behoorlijk
stoom op, en de vaar t van 7 ~ mijlen in de wacht te behouden.
De vlampijpen van de Samar ang hebben 3 Eng. of 7,6 Ned. dui
men middellijn en de moeit e , veroorzaakt door dit zwaar

aanzetten, vermeerdert naarmale de pijpen naauw er zijn, zooals
vroeger Zr. Ms. stoomschip Et na ondervond en heeft, wa ar
de vlampijpen 11r Eng. duim middellijn hebben. Bij het schoon
vegen regent het vonken en dubbel toczigt tegen het ontstaan
van brand is noodzakelljk.

Maar ook bij het gebruik van Engelsoho kolen hadden wij me
nigmaal ecne groole vlam uit den schoorstee n , doch nooit zooveel
roet. De kolen van Samarinda hadden het eigenaardige, dat ze
eencri bijna onzigtbaren rook opleverden, en die van Pamantjin
gan , dat zjj uitermate veel asch , zeer gelijkende naar krijl
(per wacht ongeveer 20 mudd en) , nalieten.

Onze ondervind ing met hel sloken van brandhout opgedaan,
kan \'001' stoomschepen van nut zijn. Te Passir namen wij 3000

. stuks hout, gemiddeld 5 Ned. ponden wegende \ aan boord,
van twee soor ten : ka j oc api en kajoc glam, De groo tste vaart

daarm ede bereikt , was 4~ en tic gemiddelde 3 ~ mijlen; wilden
w ij de machine, welk e anders 38 slagen doel, meer dan 21
laten dra aijen t zoo viel de stoom zeel' spoedig van 3Z Eng.
pond , maximum voor hout, lot t ~ pond. Daar op werden ko
Ien en hout te zamen gestookt; eers t liet men ccno laug der
eersten goed door bra nden. dan werde n daar overheen de vuren
vol hout gestopt, later op het doorgebrande hout weder cenc
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laag kolen , enz. , en de alzoo verkre gen vaart bedroeg van 5

tol 5l mijlen, hel aantal omwentelingen 26. Gemiddeld over

oenige wachten, behielden wij eene vaart van 6 mijlen, door 738

Ned. ponden kolen en 6H Ned. ponden hout te gelijkel'

tijd te stee ken. Eene ander e middeling geeft voor één geogr.

mijl verheid een gezamenlijk verbruik van 132 Ned. ponden ko- ~

len en van 101 Ned. ponden hout, echter ten koste van bijna

een uur tijds.
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