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BIJDRAGE TOT DE KENNIS

DER

NOORD- EN OOSTKUSTEN VAN NIEUW GUINEA,

DOOR

G. F • • tE DRIfI.YN KOPIi.

L uit. ter zee 2de kl.

Nadat het groote eiland NieuwGuinea, in het begin der

16de eeuw , door de Spanjaarden of Portugezen ontdekt was '

w erd het herhaalde mal en door zeereizi gers bezocht en w el

voornam elijk het Noordelijk e en Oostelijke ged eelte , in de

17de eeu'w door Schouten en Le i\lair e en door Ta sman , in de

18d e eeuw door Dampi er , door het schip Geelvink , door Rog

gcvecn , Bougainvill e, d'Entrecast eanx , Forrest en and ere min

beroemd e mann en, en in deze eeuw door de Fransolie zeereizi

gers De Freijcinet, Dup erreij, Du mont d' Urville en Jaquinel.

Zij all en hebb en min of meer uitvo eri ge beschrijvingen gege

ven van de oorden, welke zij in de gelegenheid waren te be

zigtig en.

Na de r eis van de Geelvink in 1705, waarbij de groole

baai, aan welke de naam van dat schip gegeven is, ontdekt

en bevaren w erd, is er, voor zooverre mij b ekend, geen

1'1 .landsch vaartuig gew eest, behalv e oenige weinige koopvaar-
I. 13.
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dijschepen , waaronder , in den laatsten tijd , de bark Rembang,

onder den gezagvoerd er Deighton , die van deze baai een kaar
tje vervaardigde,

De Westkust van Nieuw Guinea w erd in de voorgaande
eeuwe n zeldzamer bezocht. Cook en Maccluer kwamen el' in
de laatste helft der 18de eeuw ; de luit. ter zee KoIIT met
Z. M, brik Dourga in 1826; de kapit, luit. Steenboo m met
Z. M. kor vet Triton en schoener Iris in 1828 en de bekende
Fransche reiziger Dumont d'Urville in 1839 met de Astr olabc
en Zelée,

Zooals bekend is, werd den 2 ·isten Augustus 1828 , door
den Gouvern ementskommissaris Van Delden, bij proclamatie,
bezit genomen van de Zuid-, 'Vest- en Noordkusten van
NieuwGuinea van den 1l~1 0 lengte beoosten Greénwi ch in
Straat Torres tot aan de Kaap de Goede Hoop aan de Noord
kust van Nieuw Guinea en werden aan de Tritonsbaai het
etablissement Merkusoord en het fortje Du Bus gesticht, w elke
e chter , w egens de ongezondh eid van het klimnat , later zijn
verlaten,

In 1 8~9 werd de heer Van den Dungen Grono vius met eeno
zending naar de kusten van Nieuw Guinea belast en Z. M.
schooner Circe , onder bevel van den luit. ter zee 2d e klasse
J. 1\1. J, Brutel de la Rivière , bestemd, om dien heer naar
Amboina over te voeren.

Tot het état-major van dien ' bod em behoorende, nam ik deel
aan de belangvolle reis , we lke dit vaar tuig vervolgens naar
Nieuw Guinea deed en gedurende welke ik de navolgende op
merkin gen verzamelde.

Na eenen langdurigen en onb elangrijk en togt , geduren de weI~

ken de equipage veel geleden had door eene ziekte, wa araan
twee matrozen bezweken, terwijl een 7 tal in het hospitaal te
Makassar achtergelaten was, ankerden wij den 3den Decem
bet ter ree de van Amboina en werden aldaar best emd voor
de reis naar NieuwGuinea. Het ware te wenschen geweest,
dat voor die reis een beter bezeild, hechter , ruimer en he
ter bemand, meer we erbaar vaartuig dan de Circe gebez :i
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. ware, doch een der schoonerbrikken, w elke in de Moluksche
w ateren gestationeerd waren , had de fokkernast gebroken en
de andere was bestemd voor eene expe ditie naar Cernm's zuidkust.

Voorzien van victualie voor 5 maanden , ve rlieten wij Am
hoina den 16dcn December, in de hoop gedu rende de juist
ingevallen w estmoesson de reis naar en langs de Noord
kust van NieuwGuinea geheel te kun nen volbrengen en met het
begin der oost moesson teru g te keeren, doch hierin w erden
wij door verschillende omstandigheden zeer te leur gesteld.

Onze eerste bestemmingsplaats was Ternate , ten einde al
daar eenige schikkingen voor de reis te treffen met den suiLhan
van Tidore , die, als vorst van de kust van NieuwGuinea , be
lang had bij de zending.

Door de straat l\1anipa gegaan zijnde , dreef een zware oos
telijke stroom ons beneden Obi Major. Zware buijen uit hel
noordwesten en een stroo m van q. mijl per wacht verijdel
den alle pogingen om w~st te halen, zoodat wij ons den
24 sten ·December op de hoogte van W ahaai bevonden. Even
vruchteloos w aren de pogingen , om digt onder de kust van
Cerarn op te we rken , verder dan tot Noesa Elia, eenige kleine
eilanden aan de w estzijde der baai van Sawaai gelegen ,
wan t ten noorden dezer eilan den komende, we rden wij met
kracht om de noord en vervolgens om de oost gezet. Het
w eder bleef ze~r buij ig uit hef noord westen, met zware regens
en onstuimige zee, w aard oor het oude, wrakke vaartuig veel
Ie lijden had. Ond ervindende , dat het onmogelijk was, om het
met zulk een slecht bezeild vaartui g op te halen en uit aan
merk ing , dat wij genoodzaakt zouden weze n af te houden
nam' de kust van Nieuw Guinea, wa nneer w ij beneden W a
haai mogten vervalle n, omdat Banda , de eenige haven onder
de lei , moeijelijk te bereiken zou zij n en het opwerken onder
de zuidkust van Ceram groote bezwaren oplevert, werd den
28sten besloten om naar Wahaal af te houden en van daal'.

dwars over Ceram , berigt van onzen toestand naar Amboina
te zenden. Denzelfden middag kw amen w ij aldaar ten anker
en w erd dadelijk rapport afgezonden.
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De heer J. Faes , klerk toegevoegd aan den heer Gronovlus ,

bood zich hiertoe aan en vertrok met de noodige begeleiding
over Sawa ai naar Slernan ; van daar, dwars over de bergen.
naar Makriki , gelegen aan do baai van Amahaai ter zuidkust
van Ccrarn ; vervolgens over Saparoea en Hitoe naar Arnboina,
w elke plaats hij den tOd en Januari] bereikte. Don 22sten dier
maand ontvingen wij den last van den stations-kommandant,
die zich met zijn vaartuig te EI Papoeti bevond, om zoodra
de stroom mogt verslappen, te beproeven Ternate te berei
ken, werwaarts ons victualie voor 3 maanden toegezonden

zou worden.
Eenigc weinige dagen later vernam en wij van een' inlander,

die met zijne praauw van de oostelijke eilanden kwam, dat
hij, bij CeramLawut aan boord gew eest was van het Engelsche

fregat Meander , komende van Port Essiogton en gaande naar de
Noordkus t van Nieuwûuinea,

Volgens het eenparige getuigenis der inlanders kentert de
stroom in Februari] en begint om de oost te loopen, hetgeen
het opwerken gemakkelijk maakt. Herhaalde malen werd hier
naar met sloepen onderwek gedaan , doch telk ens bevonden,
dat de stroom onder den wal steeds om de oost liep met
wein ig verminderde kracht.

Nietlegenstaande deze omstandigh eid verlieten wij Wahaai

den t;:tdcn Februarij des narnidda gs ten 2 me, en bevond en
inderdaad, dat op 2 à 3 mijl en uit de kust, de stroom, hoe
vel zwak, om de w est liep.

Hierdoor geholpen , kwamen wij den 16d en reeds onder den
wa l van Obi , hielden tas schon de eilanden Loektsong en Gas
ses door en kwamen den 20s1en in oe straat Patientie. Den
volgenden avond sleepte de stroom ons door de passage tus
schen den wal van Batjan en het westelijkste der kelen eilanden
in het noordelijke gedeelte der straat. Van daar opw erkende
tussclien de eilanden ca den wal van Gilolo , alwaar overal een
veilig vaarwater gevonden w ordt en men de kus! tot op een pis
toolschot kan nad eren, ankerden wij, des avonds van den
25stcn Februnrij , ter roede van Tema te, Hier troffen wij den

I·
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heer Faes aan, die eenige dagen vóór ons w as aangekomen
en vonden de voor de kust van Nieuwû ulnea best emde ge
schenkgocderen , welk e, bij ons vertrek van Amboina , nog
niet waren aangebragt. •

Deze goederen, best emd zoow el ter belooning van diensten,
als tor uitdeeling onder de bevolkin g der plaatsen , welke wij

zouden bezoeken, bestonden in gekleurde en witte kralen van
vcrschillende grootte, staven kop erdraad, gegoten ijzu ren pan
nen, boslemmer messen, Iijnwaden , hakm essen, parangs, pat
jols en ijzeren koevoeten.

Eenige dagen na onze aankomst had het officiële bezoek
plaats bij den sultban van Tidorc, waarbij besloten werd, dat
ten spoedigste eenige korra-korre zouden in orde gebragt wor
den om ons te vergezellen en de noodige bevelen gegeven, zoo
wel aan de singadji van Gebi, als opperhoofd der Papoelanden,
als aan de verschillende plaatsen op do kust zelve. Een der
Tidoresche prinsen, kapitein Amir, zou met twe o vaartuigen
met ons gaan en een ander naar de 'Vestkust. Daarenboven
kreeg de heel' Gronovius een vrijgeleide van den sulthan, met
den last aan al diens onderdanen om hern in alles behulpzaam
te zijn.

Alles gereed zjjnde, vertrokken wij van Ternate , den 16den
Maart des voormiddags ten 10 ure en zeilden door de Straten
Pati ontie en Dammer. Laatstgenoemde straat, tusschen den
zuidhoek van Giloio en het eiland Dammer, werd door ons
bevonden een veilig en ruim vaarwater te zijn, broeder dan
in de kaarten is opgegeven. Buiten deze straat gekom en,
vonden wij eenen zwaren stroom om de noord, die ons tot
digt bij Kaap 1\1abo voerde. Den 19den des avonds kw amen
wij ten anker onder het eiland Gebi en verzeilden den vol
genden dag, een weinig meer naar binnen tusschen de eilan
den Fow en Gebi. Deze ankerplaats is eene der beste en
veiligste van den geheelen archipel. Aan alle zijden ingesloten,
heeft men er nimmer zee of zwaren wind te wachten. De grond
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bestaat uit zand. Midden vaarwaters, nabij den westelijken
ingang, is de diepte tusschen 20 en 15 vademen doch de
diepte neemt af nam' het strand toe, alwaar smalle riffen op
korten afstand van den wal gevonden' worden.

In den westelijken ingang liggen een rif en zandbank, ter
weerszijde begrensd door een vaarwater, het ruimste onder den
wal van Gebi. De oostelijke ingang wordt vernaauwd door een
uitgestrekt rif midden vaarwaters. De diepten zijn hier ook min
der regelmatig. Deze ankerplaats wordt dikwijls bezocht door
schepen, die de oostelijke passage naar China nemen en dool'
walvischvaarders, om hout en water in te nemen. Eenigen tijd 
geleden had een Engelsch linieschip deze plaats aangedaan.

De kust is hier geheel onbewoond e . Men ziet geen spoor van
bevolking ten zij nu en dan eenige inlanders in een praauwtje ,
die wat visch of eenige vruchten komen ruilen tegen knoopen,
ledige flesschen , stukken koper en dergelijke zaken. De kam
pong Ketjepi ligt aan de noordoostzijde van het eiland, aan
een zandachtig strand en aan den voet van een' heuvel. Van hier
sleekt een koraalrif in zee uit, doch er is geene ankerplaats
en meestal hooge rolling op het strand. Ongeveer anderhalve
mijl van de kampong liggen twee kleine lage eilanden, Joei]
en Oetta genaamd, alwaar de bevolking hare tuinen heeft aan
gelegd en gedeeltelijk woont. De singadji heeft zijn verblijf
in de hoofdkampong.

Eenigc jaren geleden zond de sulthan van Tidore eene ex
peditie naar Gebi, om de inwoners wegens zeerooverij te
straffen. Een groot gedeelte der bevolking werd vermoord.
De overhlijvenden trokken naar het eiland Joeij en hebben eerst
later weder de kampong op den wal betrokken. Hierdoor
werd de singadji van Gebi onder het besluur van den sul
Ihan gebragt ; vroeger was hij onafhankelijk en had zich door
zijne stoute zeerooverij berucht en gevreesd gemaakt. Men zegt,
dat hij toen 300 vaartuigen, van alles voorzien, in zee kon
zenden. Op een dier tag ten vermeesterde hij de kust en van
Nieuw Guinea , waar hij nog als opperhoofd erkend wordt,
zoo zelfs, dat de bevelen van den sulthan altijd door zijne
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handen moeten gaan en door hem worden uitgevoerd;
- Na onze aankomst werd den singadji hiervan .kennis gege
ven. Den daarop volgenden dag kwam hij in twee praauwen
aan boord, vergezeld door zijne hoofden. Hij zelf, een klein,

levendig en oud man en zijn zoon waren op Europesche
wijze gekleed, met zwarten rok, broek, vest, kousen, schoe
nen, benevens een' zwarten hoofddoek, waarin eenige zilveren
ringen gestoken waren. De andere hoofden droegen kabaai,
broek en hoofddoek; de roeijers, allen Papoeërs zijnde, slechts
de tjawat. Meest alle hoofden spraken een weinig Maleisch ,
de singadji en zijn zoon zelfs zeer vloeijend. Met laatstge
noemden vertrok de heer Gronovius naar de kampong Ketje
pi, waartoe men over zee 7 à 8 uren noodig heeft. Over
land is de reis veel korter, doch moeijelijk, daar men bergen
moet overgaan en er geene gebaande wegen zijn. De kam
pong is klein en armoedig; de huizen, ongeveer twintig in
getal, zijn win gabagaba en atap op de gewone wijze gebouwd.

De bevolking, bestaande gedeeltelijk uit Ternatanen, gedeel
telijk uit Papoeërs , omhelst deels het Islamismus deels de
'afgodendienst. Viseh, sago en obi is hun voornaamste voed
sel; zij kweeken eenige aard- en boomvruchten en rijst aan,
doch in zeer geringe hoeveelheid. Behalve eenige vruchten en
wat visch zijn er geene verversehingen te bekomen, De singad
ji zond ons een schaap ten geschenke, dat zeer goed en
smakelijk was. De bevolking houdt zich onledig met de tri
pang- en parelvisscherij.

Het eiland Fow, bezuiden en in eene bogt van Gebi gele
gen, wordt door eene smalle doch diepe baai, die noord- en
zuidwaarts gestrekt is, bijna in tweeën gedeeld. Van de zee
wordt zij gescheiden door eenen heuvel, naar gissing 350 à
400 voet hoog. De diepten in deze baai verschillen tusschen
5 en 10 vademen. Aan den ingang is zij zeer naauw ; binnen de
riffen, die aan weerszijden de oevers bedekken, niet meel'
dan l kabellengte; doch daarna loopt zij breeder uit, en
vormt eene kom van 3 kabellengten breed en Ö .lang,
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Deze baai zou op Java onbetaalbaar zijn, daar zij groot ge~

noeg is. om een aanzienlijk aantal schepen eene veilige lig
plaats aan te bieden, en waarin deze, als in een natuurlijk dok,

zouden liggen. Niets zou gemakkelijker zijn, dan hiel' een

maritiem etablissement op te rigten, dat zeer goed te verdedigen

zou zijn. Een groot nadeel echter is, dat er geen zoet water

te vinden is. Zulks zou welligt door het graven van putten

verholpen kunnen worden.

Door de welwillende mededeoIing van den officier van ge

zondheid 3de klasse C. F. A. Sennelder ben ik in slaat gesteld,

oenige zoölogische, botanische en mineralogische opgaven der

door ons bezochte landen te verzamelen. Het is aan zijne

nasporingen, dat ik deze en de volgende nota's van dien aard

te danken heb.

De grond van het eiland Fow bestaat uit thonschiefer met

veel ijzcroxijde vermengd.

Het hier gevondene ijzer is roodijzersteen (Thoneisenstein), mag

neetijzer en kristallen van zwavelijzer, benevens een weinig

glimmer. Overal waar de grond bloot ligt, heeft hij eene don

ker roodbruine kleur. De heuvel aan de zuidzijde is hieraan

.r eeds op een' groeten afstand kenbaar. Niettegenstaande de

ze metaalrijke gesteldheid van den bodem is de plantengroei

.eclrter welig en de flora rijk. Langs de oevers van de baai,

bi jna overal digte bosschen van mangieboomen (RlJizopho

ren); aan de oostzijde van den ingang, een bosch van hoo
ge regtopgaande boomen , ter hoogte van 60 à 70 voeten, die

naar alle waarschijnlijkheid goed mast- en timmerhout zullen

opleveren. Op het eiland groeijen soorten van Lycopodium,

Polypodinm, Botrychium , Ophioglossea , Nepenthes, Amomum,

Alpinia, Flageüarla , Casuarina.

De vele soorten van Varenkruiden wisselen af met Gramineae,

Cyperoideae en Junceae, Op den naakten rooden grond groei

jen de Santalurn myrttfolium , l\Tyrtus communis, Convolvula

ceee en andere slingerplanten, de Sapindus saponaria , Chio

cocea angustifolia , Caprifoliaceae , Cilrus, Psydiurn pyriferum,

.en aan hel strand digte bosschon van Ithizophoren,

\ .'
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Op het eiland Gebi vindt men varkens, buideldieren, kro

kodillen, papcgaaijen, duiven, snippen, enz.

Talrijke vliegende honden hebben Fow tol verblijfplaats geko

zen en wel in zulk eene menigte, dal de boomen, waaraan zij

hangen, Cl' zwart van zijn. Onder de torren vindt men Scara
bei, Lucani , Curculiones , Buprestes , Cerurnbices , allen met

schitterende kleuren. De baai schijnt zeer vischrijk te zijn,

te oordeelen naar de menigte visch , die wij zagen op

springen.

Gedurende de weinige dagen van OIIS verblijf was de tem

peratuur 's morgens te 5 ure 78·; van 9 lot 2 ure 88°_\.l0· ;
des riamiddags te 7 ure 8-'1° en te lOme 85° F.

De voornaamste ziekten zijn tusschenpozcnde koortsen. dij

senterie , oogontsteking, dagblindheid, rnelaatschheid en vele

andere huidziekten. Syphiliüsche ziekten zijn hier onbekend.

'Vij vulden hier het waterruim aan, uit een klein beekje

op Gebi, benoorden den noordhoek van Fow , dat zeer

goed water oplevert. Met hoogwater kan de slo ep tot zeer

nabij de monding komen, doch met laagwater moet zij, ,",,'c

gens de riffen, op grooteren afstand blijven.

Het eiland Gebi strekt zich in eene N.W. en Z.O. rigting

uil en doet zich, uit het westen gezien, voor als uit twee

eilanden bestaande. Het eiland is over het algemeen heuvel

achtig, hooger aan het zuid- dan aan het noordeinde. Eene

steile kaap vormt den zuidhoek, Het hoogste punt van het

eiland ligt naar gissing 500 voeten boven de zeevlakte.

De twee korra - korra van den kapitein AmiL', die vóór ons

van 'l'crnate waren vertrokken, kwamen hier bij ons; de an

deren waren met een der prinsen om de zuid naar Salawati

gestevend.

Den 26sten vertrokken wij van Gebi, nadat wij als tolken

en gidsen aan boord genomen hadden den zoon van den sin

gadji en twee andere lieden.
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. Den avond van denzelfden dag passeerden wij Gagij aan de

noordzijde, zagen kort daarop een eiland, dat wij voor Piapis

hielden en werwaarts wij koers stelden. Met het aanbreken van

den dag bevonden wij ons in de Tamean groep, waarvan het

noordelijkste eiland voor hetbovengenoemde was aangezien, door

dien het op de kaarten te zuidelijk geplaatst is. Deze groep, uit

een groot aantal eilanden bestaande, vertoont meest alle kleine,

rotsachtige eilanden en steile klippen, De noordwestelijke en

noordoostelijke zijn tamelijk hoog. Tusschen de eilanden schij

nen vaarwaters te zijn, doch wegens de onbekendheid daarmede

was het niet geraden te beproeven die te volgen en werd het

ruime vaarwater daar benoorden gekozen.

Straat Dampier , gelegen tusschen Koning Willems Eiland en

Wagio aan de Noord-, Ilatanta en Salawati aan de zuidzijde,

levert een goed vaarwater op, om van de Molukken in de Stil

le Zuidzee te komen en wordt ook vrij algemeen gekozen.

In den ingang liggen twee kleine eilanden, Augusta en Duiven

eiland en hierdoor worden twee vaarwaters gevormd. Dat

langs Koning Willems Eiland is moeijelijk en slechts te bevaren

met bezeilden wind en goeden uitkijk, wegens de riffen.

die van weerszijde uitsteken. Koning Willems eiland is hoog

en eindigt aan de zuidzijde in eene hooge steile kaap. Van

uit het oosten gezien, doet het zich voor als uit drie

hooge, afzonderlijke eilanden bestaande. De Augusta- en Duî

"en-eilanden zijn laag, digt begroeid en omgeven van rif

fen, die zich ! mijl uitstrekken. Tusschen beide is eene

naauwe , diepe geul met JO vademen water. Benoorden Batanta

ligt een uitgestrekt rif, VanSittartsrif genaamd, hetwelk op

een punt, nabij het Duiveneiland , het vaarwater tot op I
mijl vernaauwt, Binnen dit rif liggen het Vuile- en Mans

field-eiland. Ongeveer 1.t mijl beoosten de beide eilanden,

in den ingang, ligt een rif van zand en koraal met 4 vademen

water, hetwelk wij te vergeefs zochten in de opgegeven pei

lingen, doch den koers vervolgende, zagen wij het onver

waohts onder het schip en ankerden er op, om met den ken

terenden stroom niet weder in de straat getrokken te worden.

! \
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Den volgenden dag tegen den middag onder zeil gegaan, praai

den wij een klein praauwtje van Salawati en gaven den last

om, bij ontmoeting der hongivaartulgen , hun te melden, dat

wij naar Doreij waren doorgegaan.

Den avond van den 29sten passeerden wij de eilanden Am

sterdam en Middelburg, niet verre van de Kaap de Goede Hoop

verwijderd. Deze eilanden zijn laag, met helder weder op 3 à

4 mijlen afstands zigtbaar, digt begroeid en omgeven met een

rif, waarop hooge branding staat. Tusschen de eilanden en den

wal zal waarschijnlijk ankergrond gevonden worden. De kust

van NieuwGuinea aan de noordzijde is hoog, even als die der

meeste nabij liggende landen. Voorbij de Kaap de Goede Hoop

nemen de bergen een meer bepaald karakter aan. In het bin

nenland ziet men eene bergketen, evenwijdig met de kust

loopende en eindigende in den Arfak.

Den iJlsten Maart kwamen wij in de groote baai, nadat wij

den Vlakkenhoek , waarop in de noordmoesson eene geweldi

ge branding staat, op korten afstand gepasseerd waren. Digt

onder den wal vonden wij ankergrond en bleven daar tot den

volgenden dag liggen, zeilden toen binnen, doch konden de

ankerplaats niet bereiken. \Vij verhaalden er heen en anker

den vlak voor de kampong in 10 vm, diepte op zandgrond, t
kabellengte uit den wal.

De haven van Doreij, waarvan wij gedurende ons verblijf

een plan vervaardlgden , ligt aan de noordwestzijde van de

groote baai, een weinig bezuiden den Vlakkenhoek en wordt

gevormd door verschillende in één loopende baaijen; hare

strekking is N. N. W. Aan de Z. O. en Z. W. zijden

wordt zij gesloten door de eilanden Massinama en Nasmapi

en door twee afzonderlijke riffen. De diepten, die aan de oost

zijde zeer aanmerkelijk zijn, daar men op minder 'dan eene hal

ve kabellengte uit den wal nog 2.l vm. vindt, nemen langza

merhand af. De beide binnenbaaijen leveren uitmuntende an

kerplaatsen op, met diepten van 20 tot 10 vademen in zandgrond.

Zij zijn geheel zuiver. De oevers zijn zandstranden , met een

zeer klein polijpenrif omzoomd.
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Aan de bu iten - of eerste binnenhaai Iigl ee ne kampon g ,

l ..ontab o ge naa md, en aan do wes l ~ijtle vuu ~lfssinama cene an dere .

!l ij onz e aa nko ms t kw amen de vcrschtllc nde hoofden bij o ns

aa n boord. len ein de d e voorl ezing te hooren VDn den las tbrie f

van den su lth un van T idore , wiens gezag zij erkennen; hetwelk:
niet h et geval is met de st amm en ten oo sten van de baai, Deze

hoofden, ongeveer tien in getal , waren gekleed in gebloemde
geele ka baai , b r oek en hoofddoek, welke kleedin g zij, t.u t ee

ken hunner wa nrdi ghcid , HUl den sulth un o lllvang-en.
De ka mpong Lo nfabe , doo r oene uitsteke nd e la ndton g in

twee deelen ges cheide n, wa arvun de westelijkst e de gro o ts te

is , Ii ~t aan een doorl oopclid zandslrnnd on der hoo~e, schoone

IJoom en . Het ee ne ge d eelte lelt 20 , het ander e 13 hui zen ,

welke op palen hoven het w ater gehou\\ fl en t!oo r eenc brug

gemee nsc ha p met den oeve r hebben ; zij hebb en a lle d ezelfde

~edaa n le en gelijken veel op eene omgekeerde sampan.
H et dak lo op t aan b eide zijd en rond af , in het midden met

eene rib, welke aan den zeekant nederwaarts gebogen is. Hiel'
loopt het dak in eene punt ui t en eenigzins opw.iart s ; op

züde komt het bijna to t aa n d en vloer, Aan de Ian dzijde

is het dak regt afgesn ed en en st eekt het l buiten het eigen lijke

huis uit, laldus eene soort van gauml erij vormende, w elk e de
gewone verblijfplaats tier vr ou w en is, die zich hi el' m et hu is

ho ud elijk w erk bezig houden, De mannen ho ud en zich meesl

al op aan de zeezijd e, alwaar on de ;' het da k even zulk ee ne

onafgeschoten ruimte gC Hulden wordt.
Deze woningen zij n vnn versch ttlen de gro~tte , Somm igen heb

b en ee ne len gte van 60 à 70 voel en en ind ien men de tiaar bui

ten uitstokend e gede el te n med erokent. van on geveer 100 voelen.

D e geheele b reed te ' is m eestal 20 à 25 voelen, de hoog te van

het da k b uvet tien vloer 12 à 15 voet en. ~Id IlOog w ater slaa n

d e hu izen slech ts e ven boven de watervl akt e. De uitwendi ge

b el imm ering is van pl anken , de inw end ige van pl an ke n of

k adja ng , het dak van atap , op dwarsloopende r ibben van

h out ru stende. D e vlo er en ~ij n van d wa rsliggende Loom st ammen

en takken, di e ruw en onbevestigd op ander e ho nten ru st en ,
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wel ke w ed er door in geh eide pakll gedrag .in __~ rdm l . liet

vordert oenige oefening en OlJlziió(igl:eid \,~g' op deze zwakke,

bewegelijke oppervlak te te gaan , wa ar IJlen over al on d ; .. zich

het w ater ziet.

EH{ huis is door eenen doorloopenden ~ang~t... ter brc~ ~

te van 10 voeten, o nge veer iu tw ee de elen gescheiden , welk -

elk , door afschu tsel, van kadja ng , in kle ine vcrtrek ken zij n af

ge deel d." Deze zijn laag en do nk er , daar de mccstehvs lccht s

li cht door de r el en van de n vloer en door de opening i\!l d en

binnellgang ontvangen; opeulnge u in oe bu ilen wanden , als "en
st ers , vindt IJlen s leehl s zelden.

Deze \'e- ,re liken d iene n dan oo k alle en \' 0 01' slaap, en berg

pl aa tsen , voo r het w eini ge hui srund en to t keuk en . In hel mid

den vind I men mee st al ecne sloo kplaats en danr de m ok gecne n

anderen uitweg heeft dau door het dak, blijft zij dna I' han

gen , maakt a lles zwa rt, t)II r;eeft aa n het ge hee le hui s ee ne

sterke ro oklu ch t. In de o pene ruimte aau d en zeek ant is'

meestal een vuur aa nge legd , ro ud om hetwelk d o mann en lig

gen en tabak ro nk en . Elk huis wordt door een ge hee l ge

slacht bewoond. zoodat dik wijl s 20 mannen in lilliz elftle huis,

gevonden worden , be ha lve de vrouwen en kinderen.

De bevolkin g- va n Nieu w Cuincn onderscheidt zich in P ap oeër s

en Alfoer en. D e eersten b ewon en d e st randen, de laatst en de

b ergen en binn enlan den , Be ide hoofdkl as sen zijn in ver schil

l end e sta m men verd eel rl , -die m eest al m et elkan der in oo r

log zijn. Dc Pap oc ërs VDn IJoreij zij'n van de I kas to Mij

fa re , af komstig van het eila nd \' : ,1 d ien na am , dat in de E ngelsoho

kaart en Lou gisland genaamd wo rdt en o ngeveer ti en mijl en be

oosten Dorc i] ligt. In he t algemeen zijn zij klei n van ge sta lte , de

m eesten van t: , slechts w~in ig c ;, Val; 5i voeten leng te, doc h ge

spierd en we lgcmuak t, Behal ve éé n' gc b ogchelde n merk ten w ij

gccne misma akt nn op, noch ook bij zonder d ikke of ma gere men

sch on. H unne kleu r is do nkerbruin , die van so rnmig en zel fs

n uarl iet zw nr te o verhellend . Ik za g hier tw ee albi no's kin deren

[va n de zelfde moed er) met wit Ie h nid , ecn igzins na ar het gee le

trek kend, met ~qcn ige br uine vlekken o p den rug en met
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wit, gekroesd haar en blaauwe of groene oogen,
Algemeen zijn zij met huidziekten behebt; bij sommigen is het

als of de huid met schubben bedekt ware (ichthyosis). Het haar is
zwart en gekroesd. Bij enkelen heeft het een' rosachtigen tint
aan de uiteinden, hetwelk ik vermeen te moeten toeschrijven
aan het besmeeren met kalk, of wel aan het uitdroogen door
de felle hitte.

Het haar dragen zij meestal zoo lang het slechts groeijen wil,
waardoor hun hoofd, op eenen afstand gezien, ruim twee malen
te groot schijnt. In het algemeen hebben zij er weinig zorg
voor, waardoor het een verward voorkomen heeft en hun een
wild aanzien verschaft. E~enwel zijn er ook eenigen, welker
haar, hetzij door kunst, hetzij door de natuur, glad en gelijk is
alsof het geknipt ware.

De mannen dragen in het haar eene kam, bestaande uit een
stuk bamboe, aan den onderkant met 3 of 4 lange punten
voorzien, even als eene vork, van boven spits uiUoopend en
aldaar meestal met eenig snijwerk versierd. Deze kam, schuins
op zijde ingestoken, wordt aan het boveneinde voorzien van
een reepje gekleurd katoen, dat even als een wimpel afhangt,

De vrouwen dragen dit sieraad niet.
De baard is zwaar gekroesd doch kort. Ik geloof dat het

baardhaar dikwijls wordt uitgetrokken. De meeste Papocërs heb
ben ·een hoog, doch smal voorhoofd; groote donkerbruine of
zwarte oogen; platte, breede neuzen; groote monden met dik
ke lippen en goede tanden; velen echter hebben dunne gebo
gen neuzen en dunne lippen, dat hun eenen Europesehen ge
laatsvorm geeft. Zij doorsteken de ooren en dragen daarin
eenige sieraden, of ook wel den tabak, dien zij in pandanbla
deren rollen en waarvan zij groote liefhebbers zijn. Het voor
komen der Papoeërs is lui en dom; de meesten zijn zeer leelijk;
slechts weinigen hebben regelmatige gelaatstrekken en een vlug
voorkomen.

De hoofden kleeden zich in de gemelde geele kabaai, broek
en hoofddoek, die zij slechts met moeite om hun stijf gekroesd
haar kunnen 'vast maken. De overige mannen gaan geheel.
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naakt , met uitzondering van een ljawal, ter bedekking der
schaamdeelen. Deze, uit den bast van cenc soort van v\jgen
boom, door uitklopping verkregen, wordt bij hen mar ge
naamd, en om den middel geslagen, tusschen de helmen door
opgehaald en van achteren doorgestoken. De vrouwen dragen
eene korte sarong, meestal van blaauw katoen, die tot op de
knieën nederhangt , of wel eene soort van broek met zeer

korte pijpen. Voor het overige is haar Iigchaam ongedekt.
Sommigen echter dragen de sarong tot boven den boezem. De

kinderen van beide seksen gaan tot aan de huwelijksjaren
geheel naakt. Allen dragen om de armen ringen van visch
graten , schelpen, koper, zilver, gevlochten rottan of biezen.
Deze laatsten, ter breedte van twee vingers en meestal rood
gekleurd, worden om den arm gedaan in de kindsche jaren
en klemmen bij het groeijen om de huid vast. Aan den pols
van de linkerhand dragen de mannen veelal eenen dergelij
ken band van rottan , doch veel breeder en die los om den
pols zit, ten einde te voorkomen, dat bij het boogschieten
de huid door de sterke pees worde afgestroopt, Op ver
schillende plaatsen des Iigchaams tatoeëren zij zich (en zulks
na den dood van een' hunner aanverwanten}, zooals op de
wangen en onder de oogen bij het overlijden van den vader;
op de borst voor den grootvader; op de schouders en armen
voor de moeders en op den rug voor een' broeder.

De vrouwen doen het ook, doch voornamelijk na het af
sterven van eene harer vrouwelijke betrekkingen. De figuren
schijnen willekeurig gekozen te kunnen worden; veelal gelijken
deze op twee gekruiste klewangs of op in elkander loopende
krullen. Dit tatoeëren wordt door jonge meisjes gedaan, door
het inprikken met eene vischgraat en het inwrijven met roet.
Bij velen heb ik groote likteekeus gezien, even alsof die ge
brand waren. De veelvuldigheid waarmede men zulke liktee
kens (dikwijls tot tien toe) bij denzelfden man vindt, doet mij
vooronderstellen, dat het veroorzaken daarvan eene bijzondere
beteekenis heeft en welligt als geneesmiddel wordt aangewend,
of wel dat deze likteekens tot sieraad dienen.
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. De bewoners van Doreij zijn allen zeevarende. Mannen,

vrouwen en kind eren ziet men bijna altijd in hunne kleine

vlerkpraauwcn. Om van het eene huis naar het andere te gaan,

gebruiken zij liever hunne sampans dan te voet den weg af te

leggen. Zij loopen ook niet meer dan volstrekt noodzakelijk

is, of om naar hunne tuinen te gaan, of om hout of water te

halen, hetwelk de dagelijksclJe bezigheid der ·vrouwen is. In
het zwemmen en duiken' zijn allen ' zeer bedreven. Meermalen

vermaakten wij ons, wanneer er eenige praauwtjes bij ons

schip lagen, om knoopen. stukjes koper, glazen kralen en der

gelijke kleinigheden over boord te werpen. Jong en oud sprong

dan de sampans uit en doken om het zeerst. Slechts hoogst

zelden kwamen zij weder boven zonder het toegeworpene op

gedoken te hebben. Messen alleen konden zij niet terug krij

gen, daar deze te spoedig zonken om nagedoken te kunnen

worden. Het heldere water vergunde ons, hen zeer lang met

de oogen te volgen en als er velen te gelijk te water waren,

vonden dikwijls onder water worstelingen plaats. De kinderen

leeren het zwemmen en duiken gelijk tij dig met het loopen, en

kunnen het dan ook lang volhouden.

De praauwen zijn meestal van vlerken voorzien en van

zeer verschillende grootle, zoodat sommigen naauwelijks twee

knaapjes kunnen dragen en anderen daarentegen 20 roeijers

behoeven. Zij worden altijd uit één boomstam gekapt. Do

groote zijn voor den oorlog bestemd en worden overigens

aan de balken van den binnengang gehangen. De andere pl'aauw

tjes, voor dagelijks gebruik, worden onder het huis aan pa

len vastgelegd of wel op strand gehaald, hetwelk door twee

mannen verrigt kan worden, terwijl de kinderen hunne klei

ne sampans op de schouders naar of uit het water dragen.

De vlerken zijn met pennen aan de uithouders bevestigd, zoo

dat zij gemakkelijk aan te brengen of af te nemen zijn. Met

weinig uitzonderingen zijn de praauwen tel' wederzijde met één

of twee, in het laatste geval naast of boven elkander staande

vlerken voorzien, naar gelang der grootte van het vaartuig.

Op een vooruitstekend stuk hout, aan den voorkant aan-
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gebragt , plaatsen zij, veelal ter versiering, eene dunne, fijn

uitgesnedene , rood en wit geverwde plank, dikwijls voorzien van

het beeld van eenen Papoekop , met wijd uitstekend haar, van

goemoetievezels of kasuarisvederen gemaakt.

Zij bezigen steenon voor ankers en vlechten hun touw van

lange houtvezels of van rottau. De zeilen zijn van kadjang, do

masten in den vorm van een' bok met drie pooten , twee op

zijde en één, als stag, vooruit, welke bok kan achterover ge

legd worden. Op de kleinere praauwen gebruiken zij pagaai

jen van ijzer- of ander hard hout; op de groote praauwen

riemen met ronde bladen. De grcote praeuwen zijn in het

midden van ecne met atap gedekte hut voorzien en hebben

eenen vel' uitstaanden boeg.

Op het strand stond ook eene groote laadpraauw, in den trant

van eene toop, doch het komt mij voor, dat deze hier niet te

hu is behoorde en, oud en slecht zijnde, achtergelaten is.

De voornaamste bezigheid der mannen is het maken van

. p raauw en, van huizen en wapcns , de jagt en visscherij en een

weinig landbouw, waarin hun de vrouwen en kinderen be

hulpzaam zijn. Des morg,ens vroeg zagen wij hen gezamen

lijk naar de tuinen gaan en des avonds van daar terug koeren.

Rij deze, even als bij de meesten der onbeschaafde natiën, doen

de vrouwen het meeste en het zwaarste werk. Zij halen water,

hakken hout, stampen de ;ierst en padi, maken potten, ver

vaardigen matten en dergelijke huishoudelijke zaken meer. Meest

al ziet men haar met een kind op den rug of wel eenen groo

ten zak, dien zij door een' breeden band om het voorhoofd

ondersteunen, eene gewoonte , die ik evenzeer bij de Alfoe

ren van Cerarn heb opgemerkt.

Hun voedsel bestaat voornamelijk in gierst, obi, · maïs, een

weinig rijst, visch , varkensvleesch en vruchten, De sauo. ,., ,
het algemeenc voedsel der bewoners van de Molukken en daar

beoosten, wordt hier slechts in geringe hoeveelheid gevonden

en van eld~rs aangebragt. Den viselt en het vlcesch e ten zij ,

na roosteripg , of ook wel gedroogd.

Hunne overige spijzen gebruiken zij zonder zout. Dit Iigte

L 1~
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voedsel is w elligt oo rzaak, dat zij hun ne volle kracht niet be

r eiken, want hoew el zij vrij goed gespierd zijn, zijn zij in

het algemeen niet sterk. Hierbij komt nog hunne vadzigh eid ,

die hen alle w erk , zooveel mogelijk, doet vermijde n. Meestal

liggen zij den ganschen dag rondom het vuur te rocken of te

sinp en en bemoeijen zich zoo weinig mogelijk met het hun om

rin gende. Hebb en zij echte r het een of and er, dat hen lot

w erken aanspoort, dan doen zij hel vlug, goed en met eene

lofwaardige gew illigheid.

liet gebruik del' sirih is vrij algemeen. Den gambier echte r

kenn en zij niet, Tab ak van vrij goede kwaliteit wordt in de

b ergen aan gek weekt; zij rollen dien in pandanblader en en rook en

wanneer er slechts gelegenheid is. Yoor zeer w einig waarde,

een mes, eeni ge snoere n koralen, eene grove kom van aarde

w erk, een stukje koper, enz. gaven zij cen e rol ongesn eden tabaks

blad er en van eenige pond en zwaarte. De tuin en leggen zij aan

door het omhakken en verbrand en van het ligte hout en het

omh einen dier plaats en met bambo ezen pa ggers, tegen de wilde

varkens, die volgens hun zeggen vrij talrijk zijn, alho ew el wij,

niettegenstaande vele pogingen, slechts oenige kleine vark ens

tegen messen en lijmvaden konden inruilen. Zij eten het wild

varkensvl eesch , doch houden die dieren niet aan, daar zij moei

ielijle tam t e mak en zijn en dikw ijls de menschen verwonden.

In eene Alfoersche kampong, meer in het binnenland, WOl'

den echt er varkens aan gekweekt. Kipp en of and er pluimge

dierte hebben zij niet, zoo als zij voorgeven , w egens de vele

slangen ; doch hoew el onze werkzaamheden ons herh aalde ma

len in het bosch brugten en de doctor bijna dagelijks groote

togtcn maakte, hebb en wij geen spoor van slangen bemerkt. '

Hunne wap enen besta an hoofdzakelijk uit boo g en pijl en,

lan s, klewang en parang, alsmede, ter verdediging, het schild.

De bogen zijn van bamb oe of van eene soor t van rood, zeer

taai hout; de pees ru st in twee ink ervin gen digt bij de uit

eind en en is van rottan. De bogen, die zij in den oorlog ge

bruiken, zijn 6 à 7 voeten lang ; die voor huishoud elijk gebr uik

meestal :3 à .'j. voeten. De pij len zijn van ri et, een weinig kor-
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ter dan de bogen; zij hebb en zeer lange punten van schuins

afgesneden bamboe, van vischgralen, gepunte beenderen of

hout in het vuur gehard; somwijl en, do ch niet algemeen ,

zijn deze punten van ijzer. De meeste punten zijn voorzi en van

scherp e w eerhaken, welke bijna ongeneeslijke w onden mak en,

vooral voor hen, die gceno kennis van heelkunde hebben en

de genezing aan de natuur overlaten. Zoo ver ik heb kunnen

nagaan, gebru iken zij geene vergiftigde pijl en.
De punten worden in de pijl en gestoken en met draad be

vestigd , vervol gens dikwijl s zwart gemaakt. Zij hebb en meest

al eene groote hoev eelh eid pijl en in voorraad.
De lans en zijn, even als de pijl cn, voorzi en van punten

met w eerh aken; zij hebb en meestal de len gte van 8 à 10 voeten

en dikwijls, even ond er de punt, een bosje van kasuarisve

der en. De klewang en parang, die zij of zelve mak en, of van

de schepen inruilen , hebben den gewonen vorm. Het schild is

van hout, vierkant , [) à 6 voeten hoog, 2 br eed, eenigzins

naar buiten uitgebogen en aan den achterkant van een hand
vatsol voorzien. Aan den bovenkant zijn deze veelal met snij 

w erk en het beeld van eenen zittenden Papoe versi erd.
Het oorlog voeren van deze volkeren bestaat voornamclijk

in stroop- en plundertogten, waarbij zij de huizen verbranden,

tuinen verwoesten, vrouwen en kinderen gevangen nemen om

die naderhand tegen eenen losprijs terug te geven of, bij ge

breke van dien, als slaven te bezigen.
W anneer zij ten oorlog tr ekken, gaan zij meestal bij paren;

de voorste draagt het schild en de lans, de daar achter slaan

dc den boo g en d e pijlen. Aldus washten zij achter eonen boom

of rots den vijand af, overvallen hem onverwachts en slaan hem

het hoofd af, dat in triomf naar de kampong wordt teru g ge

hrn gt , al waar een feest wordt aang elegd, lI et hoofd wordt in

het huis van den overwinnaar als zegeteeken bewaard. In

een der huizen zag ik vijf zulke koppen bij elkander han gen.

Meest alle de vel'schill ende stammen zijn met elkander in oor

log. Ind ien de bevolking van eene kampong zich helccdigd acht,

tr ekk en zij uit, ver overen zoo veel zij kunnen en koeren dan



terug. Hierdoor wordteene vete geboren, die soms jaren lang aan

houdt en van vader op zoon overgaat. daal' de vijand niet

in gebreke blijl1 om weerwraak te oefenen. Dit gaat over en

weder tot dat een del' beide partijen ten onder' gebragt is of

zich onderwerpt, als wanneer de twist meestal door eene boete

wordt bijgelegd. Voor vuurwapens zijn zij zeel' bevreesd,

doch volgens hun zeggen niet. wanneer zij legen elkander

optrekken. Gedurende ons verblijf werden wij meermalen

gewaarschuwd niet te ver in de bosschen te gaan, noch aan

den voet van den Arfak , daar wij alsdan liglelijk overvallen

en verwond zouden kunnen worden. Hun oorlogsgewaad be

staat in het zwart maken van het gezigt, het omhangen van

een en kraag van kasuarisvederen en het steken van wille ve

deren in het haar.

Tot het visschon gebruiken zij pijl en boog of eene lans

met twee punten, meestal van ijzer, die zij los uit de hand

bezigen of met eene lange lijn. Ook hebben zij eene soort van

korf, bestaande uit gepunte rottan , die, van boven te zarncn

gebonden, uit en in kan gevouwen worden en waarmede de

visch gestoken wordt. Lijn en haken gebruiken zij {jok, hoe

wel niet zeer' algemeen, wegens gebrek aan vischhaken.

Het huisraad is zeer eenvoudig en bestaat slechts uit eenige

matten om op te slapen, welke zij somwijlen zeer fijn bewerken

en, door het bezigen van hoog gekleurde kadjang , een fraai

aanzien geven; verder uit eenige aarden potten, die zij zelve ver

vaardigen; een stampblok voor gierst en padl , meestal aan

den buitenkant een weinig besneden; eenig visch- en jagtge ,

reedschap ; messen en parangs; manden en zakken om hout en

vruchten te dragen; doezen van gevlochten en sierlijk ge

kleurde biezen en pandanbladeren. Hun hoofdkussen is een

maanvormig behakt stuk hout, rustende op een besneden voet

stuk ter lengte van 1 tot 2 en ter hoogte van ongeveer een
halven voet.

De regering wordt tusschen verschillende hoofden verdeeld.

Deze, door den sultban aangesteld, dragen de namen van radja,

singadji , majoor, kapitein, kapitein-Iawut en dergelijke. HUII-
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ne magt over de bevolking is zeer gering en z~i schijnt niet

tot gehoorzaamheid verpllgt te wezen indien het bevel niet

van den sulthan of van den singadji van Gcbi uitgaat,

Zij kunnen geene straffen opleggen en ontvangen geene schat

ting hoegenaamd, zoodat hunne waardigheid alleen in naam

bestaat. Bij het sterven van een opperhoofd wordt hiervan

aan den sulthan kennis gegeven door een' der nabestaanden,

die tevens, als bewijs van hulde, een geschenk van slaven en

paradijsvogels medeneemt. Deze afgevaardigde wordt alsdan

meestal benoemd en met geele kahnal , broek en hoofddoek

begiftigd. Hij is alsdan verpligt eene jaarlijksche schatting van

eenen slaaf aan den sultban op te brengen en de hongi met 3

vaartuigen te versterken en van het benoodigde te voorzien.

De kunsten en wetenschappen zijn natuurlijk bij deze wei

nig beschaafde mensolren op eenen lagen trap van ontwikke

ling. Lezen en schrijven is bij hen geheel onbekend en zij

hebben niets, wat het vervangt, Zij verstaan de kunst van

ijzer smeden. In sommige huizen zag ik staven ijzer en smids,
blaasbalgen, alsmede eenige parangs, klewangs, punten van

vischlansen , die zij zelve vervaardigd hadden en, hoewel ruw,

toch zeer goed te gebruiken zjjn, Aan de elders gemaakte en

door de vaartuigen aangebragte werktuigen geven zij echter de

voorkeur. De blaasbalgen zijn even als de inlandsche elders

en bestaan uit twee bamboezen kokers met zuigers van vederen.

Hunne praamven en wapenen zijn hetgeen zij het bes
te maken, sterk en goed afgewerkt. Het snijwerk, waar-

\ ' mede zij vele zaken versieren, is dikwijls fijn en met veel

moeite vervaardigd ; meest altijd bestaat het uit in één leo

pende krullen en bier en daal' een e menschelijke gedaante.

De matten en doozen van vlechtwerk zijn soms vrij sierlijk.

Ook kennen zij de kunst van koper- en zilversmeden, daar zij

hunne 001'- en andere sieraden, armbanden, ringen enz.

zelve vervaardigen en er vele verschillende vormen aan weten

te geven. Het zilver is afkomstig van de spaarische matten, die

zij van de Fransche vaartuigen Astrolabc en Zelée ontvangen

hebben, in betaling voor ingeruilde artikelen.
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De handel is gering en bepaalt zich hoofdzakelijk tot tripang,

karet, massooibast en perle d'amour, w elk e voorwe rpen zij Le ruil

geven tegen blaauw kato en, saro ngs en and er e lijmvadcn, koper

dra ad, messen, parangs, ver schillend e soorten van ijzerwe rk en

gekleurde glazen koralen, waarvan de groo tte voora l in aanmer

kin g komt. E en ieder drijft hand el voor zich zeiven en zij begeven

zich daarvoor in hu nne praamven naar ver af gelege n eilan

den, zelfs naar Tidore, van waar eene praauw teru g kwam

gedurend e ons verblijf. De meesten der genoemde artikelen van

belang zijnd e voor den handel op China, zou daarh een den

kelijk met veel voo rd eel eenc ladin g kunnen gezonden w or

den. waarbij men nog voegen kan, het ijzerh out , dat hier in

m enigLe groeit en in China hoog in prijs is. Het venoer van

dit hout uit de bossch en zou all een eenigo zwarigheid opl ever en.

Met w einig mo eite zou de handel uit te breiden zijn , ind ien

de bevolkin g aangemoedigd w erd om zich op den landbouw

toe te leggen, waarvoor de vru chtbaarheid van den grond

goe de uitkomsten bel ooft. Da ar het lange verblijf der sche

p en op deze plaatsen , indi en zij komen om eene lading

in te koopen , de voordeelen groo ten dee ls vers lindt. zijn het

voornamelijk praauwen en inlandsche vaartuigen, die hier han

del komen ' drijv en, dewijl deze zooveel mind er kostbaar te

onderh ouden zijn. D e bark Hembang heeft echte r verschillen

de malen de kust bezocht en moest dan maand en lan g vert oe

" en, daar de inwoners geene hoeveelheid in voorraad hebb en.

Het weinige , dat zij aan boord bragten, bepaalde zich tot
gierst, obi, klapp ers, ccnige vruchten , matten en doozen,

tabak , nu en dan een varken, t weemal en een' kr oon vogol ,

w elke artikelen zij ruilden tegen ledige Ilesschen , knoopen ,

aarden kruiken, gro f aardewe rk, maar vooral tegen messen, die

zij bezigen in hunnen hand el ond erlin g en met de binnen

landen. In den beginn e w ar en zU schuw en wanLrouwend om

iets aan hoont te brengen, doch toen zij bemerkten , dat wij

voor alles betaald en, kw amen zij allengskens meer en meer

en hragten ons alles , vooral in de laa tst e lijden veel visch ,

dien de baai in groote menigte en van uitmuntende soor ten op-

I
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levert. 1\1et een net of sera zou men visch in overvloe d

kunnen vangen. Het is moelielijk hier het benoodi gde te krij

gen , en voor ons was het gehee l onm ogelijk de equipage

cenige verv ersehing te geven , daar hiertoe veel te w einig

aan boord gebragt w erd. De vaartuigen, die hier komen,

zijn ver pligt de pr ovisiën mede te nemen voor den tijd van

hun verblij f. Indi en er echter meerd er e schepen kwamen en de

bevolking goed behandeld werd, zou deze zich langzomerha nd

gewennen voedingsartikelen aan te kweeken en te verkoepen.

De zeden en gewoonten der inwoners van I'orei] zijn veel

minder harbaarsch dan men van deze ruwe, w einig beschaaf

de volkstammen verwachten zou. Integendeel getuigen zij in

hel algem een van eenc zachte geaardheid , van een e neiging Lot

r egt en billijkheid en strenge zedelijke beginselen. Diefstal

wordt door hen als een zeer groot kwaad beschouwd en slechts

zelden maakt de een of ander zich hieraan schuldig. In hun

ne huizen hebb en zij geene sluiting en toch 'verzekeren de hoof

den, dat er zeld en of nooit iets ontvreemd wordt. Ho ew el zij

den gansehen dag b ij ons aan boord w aren of lan gs zijde la

ge n , hebb en wij nooit iets gemist. Ev enwel zijn zij w an

trouwend omtrent vreemdel inge n, totdat zij hen hebb en leer en

kenn en , waarvan wij de onde rvinding opd eden. Dit is echter

denk elijk mind er een tr ek van hun kar akt er dan w el het gevo lg

van het verkeer met vreemd en , die misschien meerm alen ge

tracht hebben hen te bedriegen. De man nen kwamen w el is

waal', van den beginn e af, aan boord, doch waren zeer orn

zigtig met het uiL handen geven der zak en, w elk e zij kwamen

verk oop en. D e vrouwen waren zeel' bevreesd, en vlugtt en naar

alle kanten zoodra zij ons zagen, met achterlating van all es

wat zij bij zich hadden, doch Jangzamerhand w erd en zij wat

gemeenzam er, to en zij zagen , dat zij van ons gee n kwaad te

duchten hadden. Eindelijk kwam en zij zelfs hij ons maal' bi e

ven toch schuw. De kind er en waren zeer spoedig aan ons

gewend en volgden ons overal.
E erbied voor den oud erdom, liefde voor hunne kinderen,

gehechtheid aan hunne vrouwen zijn trekken, die hunne ge-
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aardheld eer aan doen. Kuisehh eid wordt stipt in acht genomen
en is bij hen eene deugd , w elke zelden overtreden wordt.

led er man mag slechts één vrouw hebb en en is aan haar

verbonden lol aan den dood. Het houd en van bijwijv en is

niut geoorloofd. m oedscband c is bij hen , onbe kend . Alge

me en zijn zij groo te Hefhebbers van sterken dr ank, do ch

hoewel zij zich hierin te buiten gaan', heb ik niet be

speurd , dat zij eenigcn gcgisteu drank bereid en, zelfs

geen sagow eer of tocak, l\1enschelll'oof is in"'deze landen alge

meen en word t als een lak van hand el gedreven, zoodat er gcone

oneer aan kleeft. De gevangenen word en goed behand eld, in
gew isseld , indien er van hun in 's vijands banden zijn, of te

gen eeneu losprij s vrijgegeven, even als dit in de midden

eenwen in Europa het geval was. Het -is een ingeworteld
kwaad, dal echter waar schijnlijk nil te roeijen zou zjjn, indi en er

een etablissement gevestigd werd, dat hen hierin beteugelde. De
slavenhandel is zee,' I uitgebreld. De waarde van een' slaaf

wordt, gerekend op 25 à 30 gulden. Deze mcnschen hebb en
ecne ~achlc ' behand ellng te w achten en worden zelden mtshnn-I . . .

deld , ten minste gedurende ons verblijf is het tegendeel mij
niel.gdJlckell, De Nienw-Gniueërs zijn zeer bijgeloovig, meestal

voorzien van amuletten, bestaand e in besneden stukjes hout, been

of kis dergelijks, w elke zij om den hals dragen ter beveiliging

tegen ziekte en de vijand elijk e p ijlen.
1)" godsdienst bestaat hij hen in het aanhidden en raudple

gen van c én hout en beeld, kartear genaamd. dat een ieder V001 '

zich zeiven maakt en als de behoeder van den eigenaar wordt

aangezien. Dit beeld, ter hoogIe, van 1 à 1~ voet , ruw be
sneden in den menschelijken vorm. staat achter een met snij
we rk voorzien schi!d , dat met de eene hand wo rdt vastge,
houden, Het hoofd is bu itengew oon groo t , de neus lan g en
scherp gepnnl , de mond wij d en mei veel tanden bezet, het

geheele ligeliaam oueveuredlg in de a fmetjng en. Som~ijds w ordt
hel omhan gen met een' lap oud , gekleurd katoen.

Het trof mij. dat, terwij l zjj aan alle ruens ch elijk e beelden

op hunn e praauwcn , schilden , huizen, enz. de gedaante .geven

R"!
van een en Papoe met \VUd uilslaand haar, zij dit niet in acht

nemen bij hunn e afllotlsbeelden, daar ik deze nimmer and ers

gezien heb, dan met glad hoofd of w el met een' doek bedekt.

Bij hunne vereerin g plaatsen zij het beeld voor zich, gaan zit

ten , brengen de hand en legen elkande r ter hoogte van het voor

hoofd, bui gen zich voorover en vert ellen het beeld, wal zij

voornemens zijn le doen. levens 011I raad vragende. Hcvangt hen
nu eene beving of ' ontroering of eenig and er slecht leeken, dan

houd en zij het er voor , dal hun voornemen wordt afgekeurd

en stellen zij het volvoer en daarvan tot eene volgende gele.

genheld uil. Heeft er niets buil engewoons plaats , da n be

schouwen zij ZIJIks als eene goedkenring. Bij de gehoorte van

een kind, bij trouw- of sterfgevallen , moet de karwar als ge

tuige tegenwoordig zijn.

Hehalve deze afzonderlijke afgoden schijnen zij ook nog ande 

1'0 te hebbeo , die w elligt meer voor de eigendomm en dan voor
personen te waken hebben. Zoo worden aan sommi ge huizen

houten beelden van krokodillen, hagedissen, slan gen, enz.

opgehangen of de palen waar de huizen op gebouwd zijn, zoo

danig besneden. Priesters hebben zij niet, maar wel waar
zeggers , die naar voorle ekenen oordoelen en bij elke gowig

tige gelegenheid geraadpleegd worden. Deze teek enen zijn van
verschillenden aard. Zij bestrijken b, v. de hand met kalk, knau,
wen cenc pinang fijn en laten een' druppel van het speeksel op
de hand lall en en indien die alsdan spat, is het voorte eken gun

stig; gebeurt dil echler niet, dan is het een slecht teekeu. Het

doorsnijden va~ ccnc pinang is goed of slecht , na~rll1ate do
snede oneffen of gelij k is. Ook mel en zij de lengte van den

arm door middel van de regterhand , waarmede zij met den
duim en middelvinger OVOI' den schouder tot aan den mond span 

nen . Vervolgens gaan zij op dezelfde wijze neder waarts, maar

gebruiken dan den duim en vo or~ten vinger. Komen d?ze tw ee
metingen volmaakt overéén , of is de laatste kort er, dan is

hel een goed, in het tegenovergestelde geval een slecht teeken.
Ilij hel optrekken ten oor log word t de mann elijke bevolking

van de kampong aan zulk eene proef onderworpen ; valt deze
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ongunstig uil, zoo zijn dezulken vcrpligt achter le blijven,

doch in het tegenovergestelde geval moeten zij medegaan, of
zij hiertoe genegen zijn of niet. \

. I Zooals hier boven is aangemerkt, kunnen de hoofden geene

straffen opleggen. 'Vordt er echter het een <Jf ,,'nuer misdreven,

dan bepalen de oudsten welke straf voegzaam l is. Deze wordt

dan door de bevolking op den misdadiger toegepast. Over

het algemeen zijn de straffen mild en regtvaardig. waarvan het

volgende ten bewijze dienen kan. E en brandstichter wordt

met zijn gezin slaaf van den eigenaar van het huis. Hij, die ie
mand moedwillig verwundl , moel hem een' slaaf lel' vergoc

ding geven. Een dief wordt gedwongen tot ..ternggave van het
gestolene met nog iets daarboven. mj de verwoesting van ccncn

tuin moet de schade v,ergoed worden. Dle. overspel hedrijlt ,

wordt beoorloogd tot aan zijnen dood of wel totdat hij door
eene zware bÓnle de beletidigde parti] bevredlgd heeft. Die

een meisje verkracht, moet haar huwen en den gewonen bruid
schat van 10 slaven betalen. nij overspel wordt de Vl'OUW niet

gestraft en er is geen,e schande voor het meisje aan verbonden.

Als een man trouwen wil, maakt hij de oudet's van het meis
je met zijne genegenheid bekend en moet hij, ingeval van gop,d

keuring, ccnen bruidschat betalen tcr waarde van 10 slaven,

wordende iedere slaaf gerekend op 5 of 6 stukken blaauw lin
nen van 3 gulden elk. Deze bruidschat moet in elk geval
betaald worden, hetzij het meisje jong or oud , schoon of lee

lijk is, doch wordt door de ouders niet allijd even stipt in

gevorderd. Welllgt is deze gewoonte ingevoerd om alle jaloersch-
heid te voorkomen. ,

De hruidschat , of 'althans een Igedeelte daarvan, betaald zijn

de, komen de aanstaande echtgennoten bij elk,ander in tegen
woordigheid der ouders en gaan naast elkander zitten voor den

karwar. waa rna de vrouw den 'Pan een weinig tabak geeft

en deze haar vervolgens wat sirih toereikt. Hierna geven zij el

kander de regterhand en het huwelijk is gesloten en kan niet

anders ontbonden worden dan door den dood van een hunner.

Een hoofd is niet verpligt de dochter van een ander hoofd
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te trouwen doch kan zich elk meisje tot vrouw kiezen, onver

schillig welke hare afkomst is, Dit gebruik doet mij 1'001'On

derstellen dat er onder hen geen verschll van geboorte bestaal.

Ingevat eene vrouw als weduwe achterblijft, gaat zij tot den

brneder of' tot de familie van haren man over, die alsdan,

indien zij weder huwt, den bep palden bruid schat ontvangt.

Laat de afgestorvene geene betrekkingen na, dan is do vrouw

zelve erfgename en keert tot hare eigene familie terug.

Indien eene vrouw baren moet, blijft z\i de laatsle dag"n Ie

huis, opdat haar dadelijk hulp verl"end kunne worden. Wanneer
de tijd daal' is, komen eenige vrouwen haar bijstaan en doen haal'

voor het afgodsbeeld nederzitten. Twee van haar houden do

armen vast terwijl eene derde achter haar staat eu haar koud
water op het hoofd giet, waarmede wordt voortgegaan totdat

het kind geboren is. Deze zonderlinge handelwijze brengt zei
den nndeel aan moeder of kind toe. Dadelijk na de geboorte

wordt de navelstreng afgebonden en met een stukje scherpe

bamboe afgesneGen. Daarna worden moeder en kind gebaad

en met kruiden ingewreven en krijgt de eerste wat \ oedsel.
Alsdan vereentgen de vrouwen zich uan een feestmaal. De

kraamvrouw wordt voor een vuur geplaatst om de genezing te

bevorderen. De vloeijng du~rt somwijlen drie weken lang. Het
kind krijgt geen' naam voor dat het ouder is. wauueer de va

der het den naam geeft, dien het behouden zal.
Hij den dood van een opperhoofd ve"zanwlt de hcvolking zich

in het sterfhuis, Het lijk wordt gebaad, iu wit katoen gewikkeld

en naar hel graf gedragen. liet graf wordt lel' diepte yan vijf

voeten gemaakt en de karwar vertoond, die als de oorzaak van
den dood beschouwd en daarom met verwijlingcn overladen

lword t. liet lijk wordt vorvnlgens in het graf nedel'gelaten,

rustende met het oor op eene porceleinen kom of schotel.

Eenig" wapens en sieraden ,w orden , in het graf nedergelegd,

hetwelk digt gemaakt en met eene omheining en een dak van atap

voorzien wordt. Het afgodsbeeld wordt op het graf geplaatst en
hlijfl daar, totdat het dool' den tijd vergaan is. Na de begra

fenis keert de bevolking naar het stm'f~llis terug en neemt
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deel aan eonen maallijd, w aarloc ee n ieder het zijne heeft bij

gedrage n. Gedurend e een maand moet zij aan zijn hui s den

deoden komen bew eenen, Bij de begr afenis van eonen minde

r e worde n niet all e die pl egtighedcn in acht genomen , doch

zij geschiedt overigens op overeenkomstige wijze.

Het tatoeëren schijn t bij hen ee n tee ken van r ouw of w el

van heri nnerin g aan ges torve ne betrekk ingen te zijn , daar zij

dit op verschillende plaatsen des ligchaams bew erk stelligen ,

naarmate van den graad, w aarin zij de afgestorve nen bestaan,

waarvan de voorbeeld en hierboven zijn aangehaald.

Door de eenvoudige levenswijz e zijn slechts weinige erns tige
ziekten bij deze menschen bekend , De voorna amsten zijn cathar re n

der ade mhalingsorganen, dijsenteria, Iigte koortsen, elephantiasis

en vele andere huidzi ekt en, vooral ichthij osis. Ond er de vreem

delingen vindt men nu en dan berib eri. Pokk en en sijphilis

zijn hier onb ekend. De genees middelen zijn zeer een voudi g

en bestaan meestal uit kruiden en boombast, w elke zij in- en

uitwend ig gebruiken, Van heelkunde hebb en zij gee n denk

beeld en laten de genezing van wo nden geheel aan de natuur
over.

De land str eek waar in de kamp ong ligt, even als de eilan

den l\1assinama en Nosmap i, boboor en tot de tertiair e form a

ti e. De gro nd beslaa t uit madrepo ren kalk , met eene korst

van w at erk lei en leem. In het midden loopt een bergru g ,

met takk en aan de zuidzijde, van waar eenige bock en naar

zee st roo men. Ee n dezer beken heeft har e uitwa tering bij de

kamp ong. Na lange r egens is het wa ter goed , doch wegens

de geringe hellin g van den grond blijft het bij dr oogte lang

brak, daal" bij hoog water het zeewater de mondin g inloop t.

E en w einig hooger op is het water zuiver en goed van smaa k,

doch de bevolking b ezigt putwater. Ee n w einig beoosten de

kamp ong vindt men een and er beekje, dat uitmun tend water

heeft en in zee eindigt. Hieruit vuld en w ij het ruim aan.

Hijk is de flora dezer gewes ten aan Fili ces , Scitamin eae,

Aroïd ero met ee tbare wortels, Convolvulaceën en Solnnaccre. De

Gramineae geven Saccharum, Milium, Oryza, Zea , het sehoone
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Phalaris arundinaeea. Ond er de vruchtb ocm en zag men Carica

pap aija , Musa paradisiaca, Bromelia ananas , Citrus aurant ium

in groo te menigte , Canarium commune , Term inalia katapan

en l\lyristica moschat a. Aan het stra nd staan Ithizoph ora, My
robalanus, Manglum , AYicennia , Barrl ngtonia , El reocarpus,

X antho xylum, Celastrinere , Ficus, Ricinus, Ar tocarpus, Calarnus,
Fla gellaria , Bambusa , Acacia en Casuarina,

Meer dan 150 soorten van insekt en w erd en verzameld,

waaronder merkwaardige Scara bei , Iluprestid en, Curc ulioniden

en voor ts fraaije Lepid op ter en en Hemiptcr cn. Deze land streek
is ook rijk aan schoon gekleu rde Arachniden.

Ond er de vogels leven er Psittacus gale ri tus , Phl yctolaphu s

sulphureus, Psiltacus ater rimu s en soor ten van Buoero s. Van

de paradijsvogels w erden ver scheidene soor ten verzam eld, wo
als ~ de bruingeved erde met schoone w itte en oranjekleuri ge

ved eren op zijde ; de gehee l zwarte mot langen staart en grco

ten krommen bek; eene kleine gee le soo rt met oranjekl euri ge

bors-t ; eene and er e r oede met twee penn en aan den staa rt ,

aan het einde voorzien van een klein groen gekleur d omgekr uld
bosje veder en.

D e zoogdiere n zijn we inig in geta l, Men zag er slechts een ige

,..ilde vark ens en eene soo rt van buidel ra t , Perurneles dor ya

nu s , onge veer zoo groo t als eene rat, met weinig, ste kelach

tig , r osachtig haar , vooruitsteken den pu ntigen bek , korten

staa r t e n aan den buik een' zak ter beveiliging der jongen.

Van de eilanden Massanarna en Nosmapi is slechts het eers te

b ewo ond. Eene aa nzienlijke kampong slaa t aan de wes tzijde

op een zandachlig stran d. Hel eilan d is vr ij goed bebouwd.

In het midd en vindt men groo te vlakten met Aru m esculen

turn, rijst, gierst, maïs en ande re eercalten. Overi gens wisselen

elkander af , bosschen van Citr us aurantiurn , ri et, struik

gewas , slingerplanten en hooge boomsoorten van Arto carpus
en Ficus.

Gedurend e den tijd van ons verblijf, van 1 tot 22 April, was

de wind me est Z. O. en N. O. welke meermalen, tegen den

a vond, door N. \V., slechts zelden door Z. 'V. winden ver-



192

vangen w erden. Meestal 's avonds w eerli cht in het Z. 'V. en

Z. O. doch zonder donder ; het w eder in het algem een schoon;

nu en dan eenige ligte regenhuijen.

De gem idde lde temp eratuur w as 's morgens ten 6 ure 78 0
,

t en 9 ur e ~8° - 90', ten 6 ure 's avonds 8:~0, ten 10 ur e SO°
F . ; de hoogste de n 1sten April ten 9 ur e 96°, de laagste

de~ 22sten April ten 5 ure des morgens 76°.

Indien er ooit een etablissement op de Noordkust van Nieuw

Guin ca w erd op geri gt , zou Doreij hiertoe wel het alle ree rst

in aanm erking kom en.. D e voordee lige ligging, aan versc hillen 

de baaijen van goe de diep te, waar de schep en ten all en tijd e

veilig liggen en met alle winden gemakke lijk binnen ku nnen

loop en door zuivere en diepe vaanvaters ; - de over vloed van

goed drinkwater i-de vru chtbaarheid van den bodem ;-de ge

stelheld van de landstrcek , oenigzins bergachtig , zonder moe

rassen of poelen ;- de gerin ge moeite , w elke het zou kosten,

om eene groote vlakte ter bebouwin g gesc hikt te mak en,

daar de grond , van af den voet van den heu velachtigen berg

ru g tot aan het strand, lan gzaam en gJooijend afl oopt, met

hooge , ver uit elkander staande boomen begr oeid is, w aar on

der slechts laag kreup elhout gevonden wordt, dat zonder vee l

moeite w eg te ruimen is; -de gezondheid des klimaats, w elk e

nog zou ver be te re n , w ann eer door het w egruimen van het lage

hout, vrijere doorspelin g van de lucht werd bevord erd ; - de zach

te gea ardheid der bevolking ; - de hand elsartikelen, die voor 

al in China cene voordee lige markt vind en i-de nabijh eid van

ver schillend e eilanden in de gro ote baai en van de 'V. kust

over de smalle landtong beoosten de l\Iaccluer- golf , - zijn vol

doend e r edenen om deze pl aats te verkiezen .

Het eiland ?I1 assinam a, ongeveer één mijl lang en een halve breed,

bied t groo tendeels dezelfde voordcelen aan als de vaste wa l, waar

van het gescheiden is door een vaarwater van slechts! mijl br eed te,

doch er is gee ne gesc hikte ankerplaats in de onmiddellijke nabijh eid .

Bouwm aterialen worden hier in overvloed gevo nden, zoo

als aarde om stee n te bak ken, Iljn koraal om kalk te bran

den , versc hille nde soorten van mast- en timmerhout, Voor de
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rij stkultuur is de gelegenheid gunstig. "\VillHleer men de pla ats

slechts voor zag van bet benoodigde rundvee en pluim gedierte

om dit aan te fokk en , dan zou eene vestiging alhie r w ell igt

goede uit komsten opleve ren en ongetwij feld gezo nder zijn, dan

vele nieuw ontgon nen streken in de keerkrings- gew esten. E u

r op eanen zouden zich nat uurlijk moeten onth ouden van zware

ligchamelijk e vermoeijenissen. Men zou hiertoe de inboorlingen,

Javanen of Maleijer s dienen te bezigen. Van de zachte , zelfs

vreesachtige geaa rdheid der inlanders zou men m eel' hulp dan

verhinderin g te w achten hebb en en zij zoud en zich spoedig aan

de kolonisten hecht en , w anneer deze hen slech ts goed behan

delen en tegen de stroopt ogten der hongi welen te beveiligen.

Den 20sten April des morgens kwam de lan g verwachte

vloot aanroetjon. Zij bestond uit 8 vaartui gen, w aar ond er twee

groo te korrakorra, Acht er elkander gerangschikt, nadorde n

zij met korte bogten, ro eijend e op het ge luid van tifa en gong,

vers ierd met standa ard s , wimpels , vaande ls en vlagge n , zoo 

wel de Holland sche, als die de r Kompagnie en de inlandsoho
van Tid or e , Salawati en W agio,

D e beide laatste vlaggen hangen als standaards, het vierkante

bovengedeelte tus schen tw ee r oeden, w elke op zijde met kope

ren knoppen voorzien zijn te r wijl het ondere inde puntig toeloopt

-los hangt en h or izonta al hlaauw en w it gest reept is ; hel vier

kante blo k is blaauw en heeft eene r ond e wi tte figuur in het mid

den. Van de voor - en achterstevens hingen in schuinsche r igtin g,

kl eine driehoekige vlaggen met de kleuren van het land, r ood

met witt e randen voor Tid or e, blaau w voor Sala wati, Aan de

kampong geko men, w erd en de praa uwen aan de hui zen gemee rd.

D en lsten April, juist toen de oost enwind begon door te

waaijen. had de vloo t Salaw ati verl at en. Met veel moe ite Am

st erdam en Midde lburg ber eikt hebb end e , w erd eene praauw

door de hooge zee stuk geslagen , doch de bemanning door de

overi ge vaartu igen gebo rge n. Vervol gens was de vloot tw ee

ma len geno odzaakt gewees t w egens hoo go zee en stijven w ind

af te houden , zoodat zij eerst den 20 st en Doreij ber eikt e.
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O p de tijding del' kom st van de hcngi - vloot, vlug tten de

vro uwen en kind er en met de praauwtjes , all es med evoerende

w al eenige w aarde had, naar de binn enb aaijen of naar de over

zijde : om aldu s de r oofzucht der opvarenden te ontg aan. Het

opperhoofd begaf zich dad elijk naar den kapitein Amir en

hragt , ten teek en van onderwerping, een e meni gte par adijs

vogels en ee n' sl aaf ten gesc he nke .

lI et is nie t te verwonde ren, dal de hongies overa l zoo veel

H ees versp re ide n, want w aar zij komen, pl underen en ro ove n de

opva re nde n zooveel zij kunnen, ver nie len de pl antaadj es en

eigenen zich , zond er eenigen schro om , alles toe wat van hun

ne gad ing is. H et is dan oo k dool' dehongitogten, dat de

sultb an zijne magt staande houdt , want bij w eigering van ge

ho orz aamheid of nalatigheid in het ui tvoeren der bevelen, w ordt

eene dergelijk e vloot gezonden om de inwoner s te vermoorden

of gevange n te nemen. de kam pon gs te ver woesten en aldus

all en op ec ne ges tre nge wij ze te straffen. E en voorbeeld hier

van is . re eds aangeha ald bij Gebi, dat do ol' zulk ec nc vloot

w erd te n onde rge brag t . Hel voorgaan de jaar zond de sulthun

eene der gelijk e vloot naar de land en ten oosten der groo te baai

om deze aan zich te onderwerpen, doc h toen de bem anning bij de

Arim oa - eilande n aa n w al was, werd zij overvallen en met ver

lies van Gdood en en vele gekwe ts ten genoodzaa kt terug te keer en.

Tot het doel onz er r eis behoorde hel plaatsen, op verschil

lende punten der ku st , van ijzer en merkplaten voorzien met

het koninklijke w ap en en het randschrift "Nederlandsch-Indie",
w elk e platen ten dien einde Le Su era baija gegoten waren. Aan 

vank el ijk was het voorn emen om deze platen in ge metselde voet

stukken te plaatsen . Door de b evolking was reeds het b enoodigd e

hout en koraal verzam eld , doch daar de hongi - vloot zich zoo

Jang liet w acht en en el' niemand aan boord was , die kenni s h ad

van kalkbranden , w erd besloten om ze aan ijzerhouten p alen

te bev estigen, om w elk e later een voelstuk gem ets eld zou wor

den. Hier toe w erden gebezigd palen, lan g 15. breed 1!

en dik 1 voet, aan den bo venkant r ond bijgewerkt en oven-
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gens gelijk gemaakt . On geveer 10 voeten boven den grond

w ord het w ape nbo rd aangebrag t en b evestigd met eene n ijzere n

nagel, w elk e niet do ol' en door ging en w aar op eene houten pen

ge dreven w erd, zoo da l het onmogelijk w as hel schild er uit te

nem en, zond er den paal aan stukken t e kappen. Na de koms t

der hongi- vaartu igen w erd het voetstuk, in den vorm van eene n

kubus met pijrnmidalen top, er om heen gemetse ld . B el koraal,

dal tol hel metselwerk gebez igd w erd, w aren held er w itte

dunne pl aten, mot gehjke fij ne takk en , aan hel boven einde

eenigzins rood gekleurd.

E en paal w erd opgerigt aan den linker oever van het beekje,

dat bij de kam pong in zee stroornt , op eenc klein e hoogte,

ond er oude katapp unboornen. Door onz e w aarnem ingen w erd

hare ligging bepaald in 00 52' 20" Z. breedte en 13409' lengte

O. van Greenwich,

D e bevolk ing had niet alleen in all es de behulpzam e hand

gebode n , maar w as ook tegenwoordig bij de oprigting en ver

nam me t vre ugde , dat de paal het teek en w as. dat het Ne

d erl and sche Gouvcrnement de plaa ts onder zijne b escherming

nam , w an t zij hoopte hierdoor van de bezoeken der hongi

bevrijd te bl ijven. Hel opperhoofd w erd de last gegeven om

den paal in goe den staat te onderhonden en , len einde de

bevol king eerbied er voor in te b oezemen, w erd haar te ken

nen gege ven, dat het ee n b eh oedmiddel (amutet) voor de kam

pong was, hetgeen groot ge noegen te w eeg bragt,

Het eerste reispl an w as, om to t den 22s ten Ap ril op de

horigl- vloot te w achten en, indien deze dan nog niet geko

m en zou zijn. alsda n eers t naar de Bou gainville - b aai o p te

w erken, daar het te voorzie n w as , dat deze r eis moeijel ijke r

ZOII worden naarmate de moesson vorderde, Dit pl an w erd

dool' de komst del' hen gi-vaartuigen gewijzigd , daar kapi tein

Amir en de singadji van Gebi , een oud, b evaren man, die

veel ondervinding ' van deze w ate ren scheen te hebb en, ten

stell igste verz ekerden, dat de wind zuid elijker en geregelde r

zou doorwaalicn , naarmat e het suisoen vorde rde . D erhalve

'w erd bes. . en, eerst naar hel eiland Hun , in het zuid elijke ge
15.



196

deelI e d er baai, t e ga an om vcrvolgens naar de Ilougainville

baai op te werk en.
D es morgen s van den 2 5slen April vertrokken wij van Dorci]

doeh konden wegens Ilnauw o koelte en tegenstroom hel gewo

ne vaar water, tusschen den w al eu Massinamn, niet ultwcrk cn ,

e n liepen daarom he l vaarwater doo r, g- ::icgell tusschen het l vor ,

r if en het eiland Nosmapi , dat w el naauw , doch di ep en vei

lig is, daar men tot op ce llen steenworp van het stra nd [) tot

9 vadem en loodt.

De twee groote baa ijen even bezuiden Doreij zijn ruim en

sch ijne n zonder ge vare n , behalve een afzonderlijk rif in de zui

delijkst e baai on geveer midd en vaarwaters. Er zijn echte r

geen c kampongs, ho ewel aan de noordelijkste baai sp oren van

hulzen gevonden w erden. Dit is de reden waarom men geene

d ezer baaijen boven di e van Doreij verki ezen zoude. Hij de

opname van de ankerplaats he eft ons ook de tijd ontbroken

deze meer bepaaldelijk te ond erzoek en en hebben wij ons dus

voornamelijk bij de twee hili renbaaljen en de ank erplaats ge 

houden en de andere ba aiien s lechts aangeduid. Het komt mij

echter voor dat zij veili g zijn en goe d aan te loopen, indien

m en midden vaarwat ers blijft, als wanneer men goe de di ep te om

te anker en zal vind en.

De Arfak is ee n hooge berg, w elk e het oostelijke uiteinde

vormt van de ke ten , die van de kaap de Goed e Hoop oo st

w aarts tot aan de ba ai lo opt, alwaar zij ee ne zuidel ijk e ri g,

tin g aanneemt CII st eil in zee uitloopt, zoodat hi er , zelfs op

zeer korten afstand va n het strand, gee n ank ergrond ge vo nde n

w ordt. Op dezen berg w on en de Alfoersch e s tam me n. Het

oeni ge te ek en van bevolk ing , dat ik opmerkte, w as ee n kl ein

hui sje, hoog op de helling van d en berg , in d en vierkanten

vorm der Jav ann sch e hutt en. \Vegens den groeten afs tand wa s

het rnoeij elijk te zien, doelt het sch een mij toe r ail bamboe

of gaba - gaba gebouwd en met een dak van atap ged ekt te

zijn. Hier en daar zagen wij oenige pl ekken, waar het hout was

weggekap t tel' bebouwing en een ige rookwolken op stij gen.

D e meestal flanuwe w est elijk e winden deden on s lan gzaam
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vorderen. Des avonds van den 26st en passeerden wij Arfa, een

laag eilandje , beoosten den hoek van Amberpoea, al sm ed e de

l\1ijsore - eilanden , zijnde twee ver schill end e groepe n , waarvan

d e no ordelijk st e uit iJ kleine en la ge, de andere uit ~ . tamelijk

h oo ge eilanden bestaat. Het zuid elijk st e van alle n heeft de

ge da ante van een e wig. Den 2ïsLen met het aanbrek en van

d en d ag warcn wij re eds in d e nabijh eid van Hun.

DiL eiland , of liever dez e groep van klein e eila nde n , be

staat gr ootende els uit hoogen rotsachtigcn bodem. Sommigen del'

nabij liggend e klippen zijn geheel kaal , ande re n zijn all een aan

den top begroeid. Ond er dit groen ziet men d e rotsen even als

een' muur en , daar zij om geven zijn met een rif, dat met

laag wat er droog valt, gelijkt het geheel op cene mand met

bloemen. Het voornaamste eiland heeft den vorm van oene n

regthoek. w aarvau de oostelijke arm noord en zuid , de zuide

lijkste oost en west strekt, aldus een e soort van baai vormen

de, waarin twee grnoto en verscheidene kleine eilande n ge

legen zijn. Van deze laa tste is een doorboord, zoodat het op

een e poort ge lij kt. Tuss chcn de verschill ende eilande n zijn

vaarwaters, di e echter m et veel omzigti gh cid ge nome n mo el en

wor d en , w egens ee uige rillen, o. a. ee n afzonderlijk kl ein rif,

dat tu sschen de beide klein e eilande n in ligt , en ee n and er ,

dat van de oostpunt van h et zuid elijkste ongevee r 11 kab el

len gt e uitsteekt.

Des avonds ten 5~ure kwam en wij ten anker bij de kam 

pong Hun. Voor sch ep en is deze ankerplaats geenszins aan te be

vel en. Zij bestaat in ecue kleine inbuiging van het rif, dat den

wal omzoomt en aan de oostzijd e met ccnc punt in den vor m

van cene n hoorn uit st eekt. In deze kom is de diepte aan

merkelijk, daar wij in het midden, op ~ kabell en gt e van het rif

en ongeveer 1 van den wal, no g in 22 vad em en lagen. " 'ij ver

Luiden hiel' en bragten een werp uit op het rif, ten einde liet

afdrijven te beletten, eene voorzorg, w elk e zeel' aan te bevel en

is voor sche pën die deze plaats aandoen. D e groote, spoedig toe

nemende di epte en de weinige ru imte zouden deze plaats zelfs ge

vaarlijk maken, indien h et omliggende hooge land niet allen zee-
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gang belette en er w eun g hard e winde n te ver wa chten waren.

'Vij vonden hier twee p raauwe n van Tern ate , die na een ver

bl ijf van drie maand en ee ne lading tripang, kar et en massooi

hadd en ingenomen ter waarde van ruim r 3000, en w elke

twee dagen na onze aankomst w eder vertrokken. Van deze

gun stige , geheel onve rwachte gelegenheid w erd gebr uik ge

ma akt om een po stpakket naar T erna tc l e ver zend en. Eene

schooner , insgel ijk s van T erna te , lag te Ambe rpoea , eene

plaats in de VanDamm en- baai, weinige mijlen van Hun verwij

derd. Slechts zeer zelden do en sche pe n dit eiland aan. De

meergenoemde bark Il cmbung , gezagvoerd er Deigh ton , was

hier echt er 4 malen gewe est. Deze gezagvoe rde r w as bij alle

inwon ers bekend. Dikwijls sp ra ken zij met lof en genege nheid

van hem. Aan zijne eerlijke handelin gen en beminn enswaar

dig karakter is het w elli gt loe te schrijven, dat wij bij deze

menschee niets van de vr ees en achter docht bespeurd hebb en,

die te Dor eij zoo blijk baa r w as, alwaar de bevolkin g loch meer

mal en in aanra king met Europ eanen geweest w as. Mannen.

vrouwen en kind eren om rin gden ons van den beginne af aan

en w ar en ons behulpzaam , w anneer zij slechts kond en.

Het gezigt van hel land uit de ankerplaats is trots ch en schoon.

E en zeer steile bergru g, 5 à 600 voelen ho og, overal begroeid,

hier en daar met omheinde plaa tsen voor tuin en, elders met

kal e, loodr egte rotswanden, stre kt zich over de geheele lengte

van het eiland ui t. Aan den voet een br eed wit zand strand,

w aar op de kampong gebouwd is, do ch dat met hoog wa ter ge

heelonderv loeit . Aan de zeezijde de reeds gemelde ei lande n ,

meest allen hoog, van zonderli nge gedaante en zich met

hu nne begroeide zijden in het effen waler spiegelend e. In het

verschiet de kust VanDarnrnen en het eiland Muismar.

De kamp ong beslaat uit 8 huizen in den reed s beschr even

Papoesehen vorm en een ander met een hoo g vierkant dak.

E en w einig beoosten staan no g 3 huizen ond er een bos ch van

klapperhoomen, door ce ne landtong van de hoofdkampong ge

scheiden , zood at men deze van de ank erplaats niet zien kan .

Met laag water kan men de huizen droogvoets naderen, daar
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zij niet, zooals te Doreij, door een e brug met den wal ge

meenschap hebb en; doch daar het wa te r een verva l heeft van

Ei à 6 voeten, zij n zij met hoog water niet anders dan in praau

wen te genaken. Ev en bewest en de kampong sto r t ccne beek

van de rotsen neder en vormt vlak aan het s trand cenen wa

terval van 15 tot 20 voeten hoo gte , mei eene kom van 4 voeten

diepte, w elke eene uitmuntend e water - en badpl aat s oplever t.

Boven dezen val zijn er van hetzelfde beekje nog 3 boven el

kand er, die van den top des eilands nederdalen en kommen

vorm en, van wa ar het water w eder uitstroo mt. Eene sloe p

kan altijd , behal ve met zeer laag w ater , tol digt bij den wu 

te r val liggen, zoodat een schip in zeer korten tijd overvloe d

van zeer goed, helder en zuiver drinkwater inn emen kan.

Door bamboezon buizen wordt het water van dit beekje tot digt

bij de kampong geleid , zoowel voor het dagelijks che gebruik van

drinkwater, als om de sago te wasschen. Aan de andere zijde

wordt nog een klein beekje gevonden. De tuin en zijn mees t

a l op de and ere eilanden aangelegd die, zooals gezegd is , in

de onmidde llijke nabijh eid gelegen zijn en eene beter e gele

genheid aa nbieden. Den geheelen dag ziet men praa uwtjes

over en weder varen, wa ardoor het to oneel zeer verl even
digd wordt.

De rotsen bestaan uit leisteen , met ader en van kw arts en

lagen van glimm erschiefer , meestal b edekt met eene laag van

waterklei en pota arde. Overal op het stra nd liggen groo tc

stukken van die rotsen neder gestor t , w aarvan velen in re-

. gelmatige blokk en zijn afgebroken. liet rif , da t het zand

strand aan de zeezijde omzoo mt , is niet breed, doch levert

de schoonste kleuren van koraal op,

De flora kenm erkt zich door de Launneën en l\Jyrtaceëll

op de hoogte, alsmede door vele soor ten van palm en, waar

onder in gro ote hoeveelheid de sagopalm, w elke . den inwoners

hun voornaamst e voedsel vers chaft, Ik zag hier een igc vijg

soorten met go ede vru chten en een' boom met donker blaauwe

vru cht van flaauw zoelen smaak, eivormig, ter grootLe van de

man ga vrucht, met eene gro ote pit en gladde schil. Beomva-
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rens vindt men hiel' en .daar tel' hoogte van 1!) voet en en met.

eonen stam, die met beide handen nanuwelijks te omvatten is.

Men bra gt ons hier tel' verkoop een mannelijke Phalangista

maculata, doch of deze van het eiland , dan wel van den

vasten wal afkomstig was, is mij onbek end. Dit dier , van

de grootte een er kat, heeft eonen vooruitstekenden sn uit;

gro oto , ronde, uitpuilende (logen; geel en bruin gevlekte huid;

lan gen staart, aan het boveneinde behaard, doch kaal van on

deren en aan het einde, waarmede hel zich ond er het klimmen

vasthoudt en dien het al loopende oprolt. Een wijlJe, dat wij

later aan boord kre gen, had ccne geele huid , met lange zachte

ha l'en, doch zond er vlekkon en aan den buik een' zak, gevormd

door ecnc plo oi in het vel waarin men met gemak de volle

vuist stek en kon. Hierin draagt het, zooals bekend is, de jon

gen, han gend e aan de tepels, tot dat zij ontwikkeld en sterk

genoeg zijn om deze schuilplaats le verlaten.
M en bragt ons ook een' zwaluwachtigen vogel met grooten,

broeden tot ond er de oogen gespl eten bek, roode oogen, langen

staart, zwakke pooten zond er klaauwen en bruine vederen

en met een igc kleine penn en zond er vederen rondom de neus

gal en.
In het alge meen hebb en de inwoners een gunstig voorko

men , gekroesd en niet buitengewoon lang haar. De man
nen dra gen, even als te Dor cy , een tjawat doch deze is van

de pisan gpla nt vervaardigd en niet van vijgenbast. Het voor

ste gedee lte wordt vastgeh echt aan eenen gordel van gekleur

de rottan , die eenige mal en om den midd el wordt gesla gen,

vervol gens onder de beenen doorgehaald en van achteren

even doorgestoken, hetwelk aldus eene zeer onvolmaakte be

dekkin g daarstelt. De vrouwen dra gen een' lap, meestal van

blanuw katocn , die van voren en achteren in breede plooijen

ncd crhnn gt en door eenen gordel van rood of geel gekleurde

rottnn, tien of twaalf malen om de lendenen geslagen, wordt

bev estigd. Hierdoor blijven het been en de zijde ontbloot.

Ileidc geslachten tato eëren zich op verschillende plaatsen

des ligchaams en dra gen rin gen van schelpen, kop er, zwijns-
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landen of gevlochte rottau om de arm en, de polsen en Over

de schouders. In de oor en dra gen zij snoeren van koral en of

wel blo emen of rin gen van blaauwen stcen , in den vorm van

een hoefijzer. Om den hals dr agen de vrouwen en kinderen

verschillende snoeren koralen, waaraan zij me estal eene wit

te schelp hangen. Deze worden ook door de mann en gedra

ge n, doch minde]' algeme en en niet in 7.00 groote hoeveelheid.

De geliefkoosde kleur schijnt wit te zijn, terwijl deze te no

r ei] w einig gewild is. Bij het afsterv en van een del' naaste

blo edverwanten dra gen de HOUWen, gedurend e een ja ar, oenen

groven zak OVC1' het hoolü in den vorm van eene monnikskap,

die tevens een groot gedeelte van den rug bed ekt. Terwijl

wij eens s' avond s aan w al waren, w erden al de kinderen

van de kampong bij elkander geroepen en koralen onder hen

rondgestrooid. Niet alleen de kind eren, maar ook vrouwen.

mannen, zelfs eenigen der hoofd en van de hen gi-vaartuigen

vielen op de koralen aan en siroomden van alle kanten, om

toch een gede elte daarvan te krijgen. Allen lagen op de knieën

in het zand en toonden door den ern st en de aandacht waar

mede zij zochten, hoe w elkom hun deze geschenke n waren en,

door hun gej uich en vrolijk gela ch, wanneer zij ge lukkig ge

slaagd waren. Hoewel deze snuisterij en voor hen van groote

waarde zijn, ging het zoeken zeel' ordelijk en geregeld te

werk, zonder de vechtparujen , die in het beschaafde Europa

het gevolg zouden zijn van de ongelijke verdeeling del' siera
den.

Na die uitd eeling op het strand op en neder wandelcnde ,

kwam ik in gesprek met eenen inlander , die een weinig ma

leisch sprak en mij naar zijne w onin g noodigde alwaar ik in

het vertrek gebragt werd. dat aan zij ne familie tot woon

plaats diend e. Ik dacht niet anders dan dat all e vrouwen

in allerijl de vlugt zouden nemen en was niet w einig verwon
derd te zien, dat zij zich naast mij ncderzett ódcn en mij met

opmerkzaamheid, doch zond er lastige indringing, beschouw

den. Alzoo zat ik daar te midden van een zestal vrouwen,

waaronder drie jon ge meisj es, die we gens hare schoone oogent



helder wi lle, goed geplaatste tanden , vro lijk lagenend voorko

men, ro nde schouders en armen, fijn e hand en , schoonen boe

zem en wel gevor mde ledematen den naam van schoo n ver

die nen, niet allee n in het oog van den Papoe, maar ook in dat

van den E uropeaan. De gulheid waarmede ik ontva ngen we rd,

trof mij, daa r ik dit geenszins verwacht had. Zij bragten ml]

een' schotel met papeda , w at gebak ken visch , obi en eeni

ge vru chten , mij uilno odigende er wat van te gebru iken, het

w elk ik ten haren genoege deed. Ee n' rin g aan mijn' vinger

ziende, nam oen der meisjes mijne hand om te tracht en den

rin g er af te nemen en te bezien, doch toen het hierin niet kon

slagen gaf ik dien over, Na bezigtiging w erd hi] mij met zorg

teru g gege ven. Dit haal ik slechts aan, dewijl de gemee nzaam

heid , w aarm ede ik behand eld w erd, mij vcrwonderd e en zeer

ten gunste dezer bevolkin g stemd e.
Het hui sraad was gt ootendeels hetzelfde als te Dor eij en

b estond uit eenige p ott en en komm en van aardew erk, dezelfde

soor t van kuss ens doch kleiner, ecno javaansche houten kist,

hout en etensbakken, een stampblok voor gierst , mand en, kor

ven en mail en, eene van buit en besneden tifa , pijlen , bogen

en lansen, alsmede eenig vischgereeds chap. In den binnen

gang hing aan de bal ken eene sam pan van 30 voeten lengte ,

ongevee r 3 voeten hoogte en 3 à 4 bree dte, uit éé n boomstam

gevormd doch waarin zee l' goed twin tig strijders zitten kunn en.

E eue dergelijke praau w zag ik van de nabijliggende ku st kom en.

Op het geluid van de tifa en het gezang van twi ntig r oeijers

"loog dit vaartuig over het effen wa ter. De vlerk en w ar en

in twee r eijen boven elkander, door t waalf uith oud ers opge

houden. Hierd oor' liggen zij zoo vast , dat zij onmogelijk kun

nen omslaan, zelfs. niet als eene der vlerken afgestooten wo rdt.

In het midden is ecne afgcschotene ruimte, door kadjang ge

dekt , dienende tot verblijf van het opp erhoofd.

Een vierkant zeil van kadjang w ordt gevoerd aan een' mast ,

op het voorste gedee lte des vaartuigs geplaatst . Aan het ach

tereinde is de praauw vol hout. Ili er zit de stuurde!', die met

eenen breeden pagaai het vaartuig bestuurt. Met trotsene
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.zelfvoldo ening wees mijn geleider mij een sterk J smal en

puntig mes, w aarm ede hij met één sloot zijnen vij and ge

dood had. Het was door hem zelvcn vcrvaard igd , had een

beenen heft en geleek veel op eonen ponja ard. Een roode ka

toenen doek , dien ik aa n eene der Houwen gaf , scheen haar

bijzond er veel genoege n te doe n. Gaarne had ik de ande re ook

iets gegeven, ten blijke van erken telijk heid voor haar onthaa l ,

doch niets meer bij mij hebbende J moest ik dit nalaten, het

w elk evenwel geen' naijver opwekte .

Na aldus eenigen tijd geze ten te hebb en, ver wild erde ik

mij , als wann eer mij door deze menschen nog eenige vruchten

w er den mede gegeven.

De taal, hoew el niet dezelfde als die van Dor eij , schijnt

echter veel overe enkomst er mede te hebb en. Zij is w elluid end

en zacht , met slecht s weini ge harde klank en. Door ons kort

vcrblijf hebb en wij niet veel ku nnen w aarnemen betr eflende

hun ne zeden of gew oonten , maar volgens het zeggen moelen

deze in de gehec le baa i veel gelijkheid hebb en en slechts in

kleinigheden vers chillen. Dit is echter alleen het geval met de

b eweners der eilande n en kusten. D e stamm en binn en 's lands

bieden grooter verschil aan. Zoo hebben de bewon ers van de

k ust Van Damm en de gewoonte om de lijken op te eten in

p laa ts van ze te begraven. Zoo eet de man het lijk van zijne

H OUW J deze dat van haren echtgenoo t met behulp del' ove

ri ge leden des gezins.
Onder de ziekte n w aar aan de bevolkin g onderwor pen is,

verd ient melding eene berib eri, die neiging heeft om in volko

mene verlamming der ledematen over te gaa n.

Ook hier w erd een der medegen omen pal en geplant aan den

voet van den water val , w aal' de meer genoemde gezagvoerder

Deight on eenige klapperbeomen geplant en een huis gebouwd

had, waarvan echte r niets meer bestond . Ev en als te Do

r eij w erd er door de hongi een voetstuk om gemetse ld. Deze

vaartuigen kwamen te gelij k met ons aan en w erden op strand

gehaald of aan de huizen vastgemeerd, Om deze reden w erd

dool' de Inlanders deze ank erplaats als zeer goed ger oemd.
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Het komt mij waarschijnlijk voor, dat in de bogt wel anker-,

grond voor schepen zou te vinden zijn, doch tijd en gelegen

heid ontbraken ons om dit te onderzo eken. De vaartut gen van

de hongi brugten niet weinig hij om het tooncel te verleven

digcn en te vervrolijken, De meeste praeuwen w erd en schoon

gemaakt, waartoe te Doreij geene gelegenheid bestond. De

bemannin g was meestal ond er de hoo ge schoone boornon aan

het st rand bezig met het herstellcn van het een en ander ,
het behakk en van hout, smed en van ijzer, kuipen van vaten,

hef, koken van voedsel of zat of lag in groepen hijecn. Doch

ook hier, niettegen staande de zachte geaardheid der bcvol,

king, had deze van plunderingen te lijden. Eeno vrouw kwam

klagen, dat hare tuin vcrwoest was, waarvoor haar oenige

vergoedin g gegeven w erd in lijnwaden en koper, wllarm edc

zij zeer voldaan was. De nusporin gen om de sch uldige n te

ontdekkan bleven echter vruchteloos. Deze mens olren schijnen

het roeven als een hun toekom end regt te beschouwen, daar

het bijzijn van een Nederlnndsch oorl ogsvaartntg hen hierin

niet verhinderde. St eehts kun lot hunn e verschoontnc bi]''' cbralYt
.
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worden, dat zij gedwongen zijn, zonder eenige vergoeding aan

deze loglen deel te nemen en moeijelijk VOUI' eonen gcru imen

tijd voedsel kunnen medenemen , wa arom zij het zich vers chaf

fen waar en hoc zij slechts kunnen.

Dool' observatie werd de standplaats van den paal bepaald

op 20 21' Z. Hr. en 1310 38' O. L.

Op sommige kaarten vindt men aangcteekcnd, dat in het zui

den del' Laai een doortogt naar de w estkust bestaan zou. Hier

naar ond erzoek doend e, bleek het OIlS, dat dil het geval niet is

en dat eene stroo k land nHI eenige mijlen breedIe , waarover

de bergketen doorloopt , de beide zeeën scheidt. In hel zuidelijke

gedeelte van de baai liggen vele kleine eilaudon , gedeeltelijk

bewoond, die benevens vele riffen de vaart moeijelijk maken.

Het kustland beoosten de baai is sterk bevolkt. Eene me

nigte kampongs ligt daar verspr eid. Langs deze zijde heeft

wen het voord eel overal ank ergrond te vinden. De oevers zijn

ook veel "lakker en lager dan die van de westkust. Vele

rivieren eindigen hier in zee en hebben door het afgevoerde

slijk de zee langzamerhand ondicpor gemaakt en de landen

aangespoeld. Het schip de Geelvink heeft in 1705 de baai

rondgezeild, voorzag zich van water in het zuidelijke gedeelte

en gaf haal' den naam van Geelvinksbaai , welke benaming

echter later werd overgebragt op eenc kleine baai bew esten

den ho ek van Amberbaken , terwijl de eerste meer algemeen

Groote of Van Dammen-baai genoemd werd; de laatste bena

ming naar de uitgestr ekte landstreek in het westen.

Den 1st en Mei des morgens, mct het aanbreken van den

dag, verli eten wij deze plaats na een verblijf vnn slechts drie

dagen, en liepen over den kant van een afzonderlijk liggend rif,

midd en vaanvulers tussch en de beide grootste eilanden in de

bogt , waarop slechts 3 à 4· vademen water schenen Ie staan.

Daar wij er slechts zeer kort op vertoefden was er gcen lijd

tot lood en. Voorzigligheidshalve moet het gemeden word en. Hoe

wel het vaarwater langs de oostkust vele voord celen aanbi edt,

was het niet raadzaam dit te nemen, dewijl wij alsdan des

nachts te midden van ritfen zoud en moeten zeil en, Hierom

werd hetzelfde vaarwater genom en, hetwelk wij naar Bun

gaande gevolgd hadd en, n. I. tussch en hel eiland Mulstnar en

de Mijsore- gro ep door en vcrvolgens benoord en laatst genoem

de heen. Stille en tegenstroom verhinderden ons echter snel te

vorderen. Hij het eiland l\lisnoem, een w einig bewesten Jobi,

kwamen de hongi-vaartuigen ons oplo opeu terwijl wij voor

stilte dreven. Aan kapit ein Arnir werd kennis gegevcu , dat

wij eerst naar Anso es gaan zoud en, daar dit in den weg

lag en op korten alstand moest gepasseerd w orden.

De zuidkust van Jobi is hoog, met verschillend e baaijen ,

waarvan eenige diep land waarts inlo opcu, In de Aunab aai ,

aan het Z. " '. gedeelte , moet eene goedc ankerplaats gevon

den worden waar een schip, aan alle kanten ingeslot en, tegen

wind en zee beveiligd ligt. Lan gs en meest digt onder de
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geheele zuidkust zijn overal eilanden verspreid. Ongeveer in het

midden ligt eene groep hooge eilanden, een weinig meer naar

zee. Het grootste van deze, Ansoes genaamd, is hoog en

op 8 mijlen afstands zigtbaar door twee bergtoppen, die het,

van uit het westen gezien, op twee afzonderlijke eilanden doen

gelijken. Een weinig bezuiden liggen drie kleinere, in het kaar

tje van de Rernbang, Avond eilanden (Evening islands) genaamd.

Eerst den 6den des avonds met zonsondergang kwamen

wij in de nabijheid van het eiland Ansoes. Geheel onbekend

met de plaats, was het niet raadzaam des nachts binnen te

loopen en wilden wij gedurende den nacht zee houden, om

den volgenden morgen door de sloep eene geschikte anker

plaats te doen opzoeken. In de wending loodende , vonden

wij geheel onverwachts grond op 13 vademen, hetgeen wij.

wegens de steile oevers, geenszins voorondersteld hadden. Hier

kwamen wij ten anker. Zeer gelukkig was het, dat wij niet

verder hadden doorgeloopen, daar den volgenden morgen, op

slechts geringen afstand, een rif gevonden werd met 2~ vade

men water , juist in de rigting welke wij volgden. Eene me

nlgte praauwtjes kwam visch verkoopen , welke geharpoeneerd

of met netten gevangen wordt. De nelten hebben den vorm

van schakels met ligte houten blokken aan den boven-, en

meestal witte schelpen aan den onderkant. De netten wor

den geknoopt op dezelfde wijze als in Europa, van draad, dat

verkregen wordt van zeegewassen of van boombast. Elk praauw

was van een dergelijk, meestal vrij lang net voorzien.

De vele eilanden onder den wal vormen naauwe en bogtige

doch diepe vaarwaters, bepaald door steile uitgestrekte riffen.

met slechts weinig water, terwijl in de geulen meestal 20 à
25 vademen gevonden wordt. Het is voor een schip, dat bin

nen wil komen, niet geraden door te zeilen, ten zij met de

uiterste omzigtigheid en het plaatsen van bakens ter aanduiding

der riffen, Aldus zou men de kampong digt kunnen naderen.

De heer Deighton is hier meermalen geweest en heeft gele

gen binnen den eersten hoek, alwaar een klein zandstrand is

waar hij eenige kokospalmen geplant heeft,
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De oevers zijn meestal hoog en met Rhizophoren begroeid.

Op sommige plaatsen komen rotsen te voorschijn of ook wel zware

kleisteen, die aan de oppervlakte van het water ingevreten is.

De singadji bij ons aan boord komende, werd hem de last

gegeven den volgenden morgen eene praauw te zenden om den

paal af te halen en aan wal te brengen. Vroegtijdig bega

ven wij ons aan wal om de plaats aan te duiden, waar die

geplaatst moest worden en waren getrotfen door het schoone

gezigt, dat zich hier aan onze oogen voordeed. De vele hooge

begroeide eilanden, achter welk de zec hier en daar zigtbaar is ;

de rijkdom, welke de natuur in de verscheidenheid van boomen

en planten ten toon spreidt;- de hooge boomen met hunne reg

te witte stammen en breede digte kruinen ver boven het lage

gewas uitstekende; - - de verschillende tinten van groen met de

verschillende vormen van boomen, somtijds scherp afgetcekend,

somtijds in elkander vloeijende; - de uitgestrekte kampong; - de

helder blaauwe lucht; - de breede schaduwen en helder ver

lichte plekken;- dit alles in het stille water als in eenen spie

gel terug gegeven; - de rijke kleuren del' koralen van de ritfen

waarover wij voeren; - de onophoudelijke veranderingen van ge

zigtspuntcn , wegens de bogtige vaarwaters; - dit alles stelde

een treffend schoon geheel daar.
De kampong, uit een twintigtal huizen bestaande, was van

onze ankerplaats niet zigtbaar , daal" die dOOI" eenen hoek ver

borgen is. Zij was vroeger op het eiland Ansoes gelegen, doch

daar blootgesteld zijnde aan de vijandelijke aanvallen der na

burige stammen, werd zij naar den vasten wal verplaatst.

De huizcn , op palen gebouwd, staan geheel in het water.

Slechts met zeer laag water komt de oever een weinig bloot.

Deze bestaat alleen uit slijk waarin Bhlzophoren welig grocijen,

waardoor het aan wal gaan geheel belet wordt. Om deze reden zijn

de tuinen op de omliggende eilanden aangelegd, voornamelijk

op een legen over de kampong liggend eiland met hooge oevers.

Het omgehakte hout en de open plekken duidden aan, dat

men nog altijd bezig was er meerdere aan te leggen.

De huizen zijn volmaakt gelijk aan de reeds beschrevene
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met uitzondering, dat zij gccne brug tot gemeenschap met den
oever maar daarentegen op zijde eene uitbreiding van den vloer

hebben, waardoor eene galerij r ondom het huis gevormd

w ordt , w er waarts men door kleine vierkant e openingen in de

wa nnen toegang heeft.
Het geluid der tifa had ons den vorigen avond den aan togt van

de h ongi verkondi gd . De singad j i , in st cd o van aan het hem

gegeven bevel gevolg te geven , was met de praamven de vloot
te gemoet gegaan. Aan zijne woning komende, vonden wij dus
dat de paal nog niet w as afgehaald. Een der andere hoofden

werd daarop de last gegeven dit te doen bew erkstelligen
waart oe hij eerst na lange bera adslaging werd overgehaald,

door de belofte van oenige messen. Spoedig vertrok hij ook in

ccnc praauw met Hi ro eijers .
In den tus sclientiid zaten wij in het huis omrin gd van in

Ianrl ers , die ons nieu vvsgieri g aan staarden. Het gebr ek aan

landelijke gemeenschap met de andere won ingen was oorzaak
dat wij ons tot deze b ep aalden, De Ideeding del' inland ers ge

lijkt volkom en op die van Run, zoo w el die der mannen als del'

vrouw en,
li et tat oeëren schijut minder algemeen te zijn dan te Doreij,

Evenwel zag ik som migen , die hunne huid daard oor versierd
hadden. Yan andere versierselen schijn en zij meer gebruik te

maken, vooral va II r ingen en koralen, die zij in groote verschei
denheid dragen, Zoo hadden sommigen snoeren in het haar
gcvlochtcn , and eren droegen ze om den hals of op den rug ;
een hnnn er had een sikkel - of maanvormi g ver siers el van kora

len op do borst , dat hij even als een' ringkraag dr oeg. Wi tte

schelp en hebb en zij ua n d e knieën , de arm en of ook w el,
aan eene rottau gercgeu , op den ru g , van waar zij even

als een haarslaart nederhun gen.

Il ct dragen van amul etten is ook zeer algemeen. Eenigen
hadd en el' tw ee of dri e naast elkander, meestal in den vorm

van een' meusch of anderzins besnerlen , van hout of heen

ver vaardi gd. De mann en h ebbon meestal den I10US doorboord

en drag en er kleine stukjes been in, die aan weer szijde een weinig
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uitst eken. In de oor en hebben zij veelal koperen of zilveren

ringen, hetzij in de oorlel zelve of in verschillende reijen bo

ven elkander in den rand van het oor, Om de armen en de

p olsen en over den schonder dragen zij banden van gevloch
ten rottan , levend ig rood en geel gek lcllI>d , aldus allerlei fi

guren vormende. Behalve de banden om de polsen voor de

hoogschu IIers , schij nen de andere mi] toe slechts als versi ers el

te dienen , zonder bepaald nut.

1Ict haar word t op zeer ver schi llende wijzen gedragen; door

eenigen lang en voor zien van de 1(3111 van bamboe ; door ande
ren kort ; eenigen hadden het in vier bund els gebonden, w elke

van voreu , van achteren en aan weerskanten als zoo vele pun
ten uilst aken ; anderen hadden al het haar om woeld en aldus in

eono punt op het achterh oofd omhoog staande; w eder anderen nog
dro egen het glad op het hoofd door eone n enkelen band op de
kruin bij één gebonden , waar huiten het in een bos uitkw am
Ierwijl de haren op het voor hoofd, daa rin niet bevat, regt op
sto nrlcn , hetw elk een vreemd, doch niet onbevallig kap

sel daarst eld e. De weinige vrou wen , w elke ik gezien heb,
dr oegen het in den natu urlij ken staat, zonder er ee n ige zorg
aan te besteden. Bij een kind zag ik liet haar te zamen ge
groeid met dunne vl ech teu , als de P oo lsche , n ed erh angende.

HeL voork omen dezer menschon is over het algemeen goed
aa rdig , de gezigten regclmatlg , de oogen schoon zwart, do

mond breed mct sc h oonc w el gep la a ts te tanden, hel voor
hoofd \100;; en smal. "de hebben dunne lippen en lijn gcb o-

, gen neus, hetgeen ceucn meer Euro pesehen gelualsvorm geelt.

D e rnuunen zijn meestal schoon en w elgevorm d , gezet zon
del' dik te zijn , Iorsch en 'gespierd ; de vrouwen vrij goed

uilzienrlc ; cc lige kinderen met zeel' r egelmat ige , zachte ge
la atstrekken en lang , loshangend , k rul lend haar.

Het huisraad is, e ven als op de and ere plaatscn , weinig en

zeer eenvoudig en hierin, even als in de wapens, heb ik geen
merkb aar ver schil lJcsp clI),(1. De pagnaij en der sampan s ziju in

het algcllll:cn bre eder , met meer zorg besneden en de i,HOP

meestal in den vorm van een' nicusch. De pruuu weu hebben
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gewoonlijk aan weerszijden vlerken. De groote oorlogspraau

wen worden in gewone lijden ond er de balken gehangen.

Het voeds el bestaat voornamelijk lI!t sago en visch en aard

vruchten. In eene nabij gelege n Alfoers che kampong werden

varkens en kro onvo gels aan gekweekt, De tijd ontbrak om er

van te lat en hal en, zood at w ij hier niets and ers krij gen kon

den dan een weinig visch en vruchten , voornamelijk kokosno

ten en ananassen. Ook boden zij ons een w einig karet aan

tegen messen en lijnwaden.
Zij verslaan de kunst om door wrijving van twee stukken

hout vuur te mak en, In elke praauw doen zij zulks ten einde

hunnen tabak te kunnen aansteke n.
Terwijl wij in dit huis zaten, kwamen de hongi.vaartulgen ,

met hunne vlaggen ver sierd, langzaam en in begten naar de

kampong oproeijen. Overal zagen wij, hoe all es zoo spoedig

mog elijk w erd te zam en gepakt en in de praeuwen geladen.

De angst teekend e zich in duid elijke tr ekk en op liet gelaat

der bewon ers en bew ees ons, dat ook hier de tr euri ge ond er

vindin g opge daan was van de plundering en verwoesting, bij

gelegenh eid van der gelijke bezoeken aan gerigt, Bijna gelijktij

dig ontvin gen wij het berigt, dat de paal aan wal gebragt was,

en verzuimden gee n oogenblik ons daarheen te begeven om

haar te doen plaatsen. Dit geschiedde op een zandstrand, in

de nabijheid van eene waterl eiding, welke een klein be ekje

met eenen kleinen waterval van 6 voeten hoogte in zee geleidt.

lIet wat er is helder, goed van smaak en gemakkelijk iu te

nemen, daar de sloepen tot aan deu voet van den steen kun

nen liggen, Hel is van hier dat de inwoners het water halen

hoew el zij daartoe aa nzienlijken afstand hebb en te ro eijen.

Onze verwonderi ng te kenn en gevende , dat de kampong niet

bij voork eur hier gebouwd was, alwaar zij in alle opzigten voor

deeliger zou gelege n zijn, zeide kapitein Amir , dien wij ont

moet hadd en en ons verg ezelde , "ik zal ze lat en verhuizen

en hier doen won en", w aardoor hij een bewijs gaf van de

will ekeur en onbepa alde magt , waarmede deze volken dooi '

de vorsten . bestuurd w orden.

Den 9den des morgens vro eg gingen wij onder zeil en

bevonden dat de bank, waarop 'wij ten anker hadden gelegen

t mijl van den wal uitsteekt en bestaat uit fijn geel zand met

zwarte spikkels en gebroken schelpen.

De westelijke stroom dreef ons voorbij de pla ats, waar op

de kaart brekers zijn aangegeven, w elke wij echter niet ge

zien hebben, Beoosten de Avonu-eilanden waren insgelijks rif

fen aangeteekend; eene verkl euring van het water daar tel'

plaatse, deed mij vermoeden, dat die w erkelijk bestaan.

Tus schen de Avond-eilanden en den zuidkant van Anso cs

wordt een zuiver vaarwater gevonden, met ank ergrond oud er

het groote eiland. Door flaauwc koelte en zware noordwest elijke

stroomen vorderden wij slechts lan gzaam, blijv end e op 1~ tot 2

mijl en uit de kust, die hier overal van baaijen en eilanden voor

zien is. Bij de zuidoostpunt van Jobi ligt de baai van Ambaai,

welke eene goede ank erplaats mo et opleveren. Den 11 den

met den dag kregen wij de lage kust aan de oostzijde en een

klein Jaag eiland, Waropin ge naamd, in het gezigt en denzelf

den dag door een praauwtj e het berigt, dat de hon gi Ie

Soeroe, eene kampong een w einig bewesten Ambaai, was

aangekomen ten einde water in te nemen. Jn de platvoet liepen

wij de straat in, welke Jobi van den vast en wal scheidt en

bespeurden hier een en noordelijken stroom. Des nachts, ond er

klein zeil midd en vaarwaters do orloopend e , loodd en wij ge

stadig afnem end e diepte van 30 tot 11 vademen zand grond, al

waar wij ten anker kwamen om den dag af te wachten, in de

vooronderstelling, dat wij OnS digt bij Koeroedoe zoud en bevinden,

doch met zonsopgang zagen wi] ons er nog eenlgc mijlen van

verwijderd. Naar het eiland opwerkend e , bevond en wij , dat

de ond iepte zich over de gehee le bre edte van de str aat uit

strekt, verschill end e tusschen 5 en 12 vadem en, toenem end e in de

nabijheid van Koeroedo e. E en zware O. N.O. st room sleepte

ons, daar hel inmiddels flaauw geworden wa s, met onweder

staanhaar geweld door het kanaal tu sschon Jobi en Koeroedoe

heen, alwaar wij met 40 vademen geen' gro nd loodd en. Een uit

gestrekt rif bewesten het eiland, waarop herige branding stond,

I. 16.
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lag geheel boven water. Naauwlijks waren wij, door eene flaau

we koelte geholpen, benoorden den hoek gekomen of wij

vonden weder ankergrond in 14 vademen en veel minder stroom.

Het schijnt dal deze, dooi' het eiland gestuit wordende en

geenen anderen uitweg vindende dan door de naauwe straten

aan weerszijde, de diepe geul gevormd heeft, terwijl aan de

oostzijde, door de aanslibbing der rivieren, cene bank gevormd

is, die den stroom grootendeels bewesten het eiland voert.

Wij liepen op ongeveer t mijl benoorden het eiland heen, bij

na overal gelijke diepte vindende van 5 tot 7 vademen, naar

gelang van den afstand uit de kust. Een breed rif, dat hel

geheele eiland omgeeft, lag geheel droog. Bij den oosthoek za

gen wij zware branding op eene bank, gelegen midden tus

schen den vasten wal en Koeroedoe, doch een zuiver vaarwa

ter langs het eiland overlatende. Toen wij de kust langs zeil

den, stonden vele inwoners op het strand naar ons te zien,

vooral toen wij den oosthoek omzeilden en voor do kampong

ten anker kwamen.
-Hier lagen wij in ~. vademen zandgrond op 2 of3 kabellengten

uit den wal. Eene sloep ging derwaarts, De inwoners wachtten

die op het strand af, allen gewapend doch zonder iets kwaads

te doen . Een praauwtje, waarin het hoofd en drie mannen, kwam

op zijde, doch niemand durfde over te komen. Zij verwij

derden zich spoedig en keerden naar het strand terug. Eenige

geschenken van koralen on doeken scheen hun de vrees te be

nemen, zoo dat zij de wapens weglegden, doch zij bleven op

den voet volgen , evenwel hulp biedende zooveel in hun ver

mogen was. Toen zij zagen dat de doctor zich onledig hield

met het zoeken van schelpen en bloemen brugten zij hem er

van alle kanten en begeleidden hem weder naar de sloep. Het

nachtschot. dat des avonds gedaan werd ten einde hun eerbied in te

boezemen, scheen hen zoo verschrikt te hebben, dat zij alle hunne

zaken van waarde bij een pakkende, des nachts vertrokken en zich

denkelijk naar den overwal begaven, althans den volgenden

morgen was de kampong geheel verlaten, alle praauwtjes ver

dwenen en gedurig stegen rookwolken aan den vasten wal op.

... .
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Welligt had op hunne overhaaste vlugt ook invloed, de tijding

dat de hongi in aantogt was. Naar mijne gedachte moet de

eenigzins vijandige houding, welke zij bij het naderen der

sloep aannamen, grootendeels aan hunne wees worden toe

geschreven. 'Velligt badden zij nooit, althans zeer zelden,

Europesche vaartuigen en blanke menschon gezien en zullen

zij, ons met de hongî.vaartuigen gelijk stellende, gevreesd

hebben dat wij hen kwamen bereoven. De ongerustheid van

onze Javaansche matrozen en der bedienden, die mede ge

gaan waren, zal het berigt ook wel vergroot hebben en hen

verkeerd hebben doen oordeelen, want hadden zij den zin

gehad om kwaad te doe~, zoo hadden zij hiertoe alle gele

genheid dewijl niemand del' onzen gewapend was. In de

meeste gevallen, waarin men met onbeschaafde volken te doen

heeft, vermeen ik, dat het veel beter is hun vertrouwen in te

boezemen dan vrees en hen te doen zien, dat men geene vij

andelijke voornemens nopens hen koestert. Komt men gewa

pend aan wal, zoo toont dit reeds dadelijk dat men hen vreest
en zich op de hoede houdt, waardoor hun argwaan wordt

opgewekt en zij zich in staat van tegenweer stellen. Bij het

minste misverstand wordt dit vermoeden versterkt en dikwijls

geheel zonder reden worden de wapens gebruikt. Waarschiin

lijk is te groole voorzorg dikwijls oorzaak geweest, dat Euro

peanen of anderen door geheel of half wilde volkeren vermoord

zijn geworden, hetwelk misschien niet gebeurd zou zijn, in

dien men hun meer vertrouwen had weten in te boezemen.
De kampong ligt op het N. O. gedeelte van het eiland. Vol

gens zeggen van den loods zou er aan de zuidzijde nog een

wezen. De eerstgenoemde beslaat eene aanmerkelijke uitge

strektheid op het strand. De buizen zijn in verschillende groe

pen verdeeld, hetzij wegens de nabijheid der beken, hetzij

wegens de gesteldheid van het strand zelf, dat bier en daar

rotsachtig is. . Vroeger moet deze plaats veel bevolkter zijn ge

weest, doch zij werd door eene hougivloot , aangeroerd door

den singadji van Gebi, voor een gedeelte vernield, bij welke

gelegenheid meer dan 200 menschon geroofd zijn.



n et gezigt op deze kampong verschilt zeer van dat op de
vroeger bezochte, De huizen zjjn kleiner en staan meestal op

den vasten gro nd; cenigen echter op palen.

Des avonds begaf ik mij aan wal ten einde alles wat meer

van nabij te bezien. Door de hooge roll ing op heL strand
en het rif was het landen niet gemakkelijk en kwamen wij

doorn at aan. Reeds is melding gemaakt van het uitgestrek

te rif dat het eiland omgeeft. Het bestaat uit madr eporen
kalksteen , die hier en daar rotsen vorm t, doch voor het

overige eene onafgebroken steenma ssa , hier en daar met klo
ven en scheur en, overal de uitwe rking aanto onende van het
zeewater waardoor het ingevreten is. Met laag water strekt het
rif zich meer dan cene kabellengte in zee uil. Daar achter

is een zandstr and van 20 à 30 ellen br eedte (bedekt met ge
broken schelp en en overblijfsels van koraal) en vervol gens het
bosch. Zelfs III et hoo g wat er staan de huizen op droo g. Eeni

gen hadd en den vorm van Papoesche wonin gen op lage pal en
gebouw d , zonder inw endige verdeeling en veel kleiner , daar

er geene langer dan 20 voeten war en. Slechts een dezer
w oningen was inwendig in dr ie dee len afgescheiden. Een en

kele boomstam met inke rvingen dient tot trap. Andere huizen
wa ren vierkant , in den tr an t der ~fa leische huizen gebouwd.
Nog andere n waren nie t hooger dan 6 voeten en 40 à 50 lang
en 12 br eed, in den buitenw and met verscheidene openingen
als deur en, die evenwe l zoo laag zijn dat men op hand en en

voete n moest binnengaan. Deze soor t van huizen wordt ook
op de w estkust van NieuwG uinea gevonden. Aan den achter 
of boschkant vindt men meestal cene enkele deur en ook aan
w eerszijde. Binnen tr edende ziet men eene onafgeschoten ru im
te, behalve eeue soo rt van kast of rak in het midden, wa arin

aarden potten, bamboe om water te halen en uitgeholde kale
bassen, benevens and ere kook gereedschappen geborge n worden.
De meeste huizen hadd en slechts één vuurplaats, hetg een,
al smede het groot ge tal der w oningen, ongeveer ~O, mij doet

vermoeden, dat hier ieder huisgezin meer afzonderlijk woont.

Alles dro eg de kent eekenen van eene overhaaste vlugt ; de

achtergelat en potten, sommigen met levensmiddelen er in; hier

en daar stukken gerookt vark ensvleesch ; eeuige vruchten ; oude

wapens en netten, op dezelfde wijze gemaakt als te Ansoes ;

mandjes en doozen , waarvan sommigen uil één .stuk hout ge
kapt ; lansen, pijlen en bogen, van de laatste een ter lengte

van 8 voete n ; pasgevormd e potten, die rondom de vuurplaa tsen

stonden te dr oegen of in afzonderlijke huizen verzameld wa
ren ; bamboe om water te halen , en dergelijke zaken war en

achtergelaten, als van te w einig waard e of te moeijelijk om
mede te nemen. Kaakbeenderen van varkens vonden w ij bijna

in elk huis, hetgeen mij doet denk en , dat zij deze dieren op
het eiland zelf aankweeken of aan den overwal gaan doodeu,
Hier en daar vonden wij wat bereide sago , eenige vruchten,

of wel aan één geregen kopp en van garnalen of b eenderen
van verschillende dieren aan de daken hangen. D e meeste
huizen waren van gaba-gabn met een dak van atap en met
gaba-gaha bevloerd; er was er één van ruwe planken, het
w elk welli gt de woning van hel opperhoofd was. Nergens zag

ik matt en. W elligt hadd en zij deze allen medegenom en. Voor
de openingen waren in sommi ge w oningen schuifdeuren van
kadjang doch zonder andere sluiting dan een hout en grendel

aan den binn enkant
Er was iets akeligs in, de geheele kampong zoo verl aten te

zien. E ene doodsche stilte heerselite alom wa ar zoo kort ge
led en vele stemmen gehoord waren en slechts onze voetstappe n
en gesprekken verbraken die , alsmede nu en dan het gehuil
van eenen hond als w ij de huizen verli eten, wa ar zij ons als
verwond erd aanst ar ende, hadd en zien binn en tr eden , even als

of die dieren, niets begrijp end e van die ongewone slilt e, be
hoefte hadden aan het bijzijn der menschon.

lIet huisraad, dat wij hier en daar verspreid zagen, bene

vens de wapens en vischgereedschappen, w aren op de r eeds
bes chr even wijze vervaardigd. In een der huizen vond ik een

mod el van hunn e praauwen, van gaha- gaba gemaakt , dat zeer

juist van afmetingen en net bew erkt was.
Nergens heb ik eenig spoor van ijzer gezien I w aars chijnlijk
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omdat zij alle ijzeren gereedschappen, als van groote waarde,

medegenomen hadden. De waterscheppers (ti mba) van boom

bast, waaijers om het vuur aan te blazen, klapperdoppen aan

eene rottau geregen om den viseh in de nabijheid del' praauwen

te lokken, eene zeef van ribben van palmbladen om de sago

te ziften, waren op dezelfde wijze vervaardigd als in de Ma

leische landen. Is dit bij deze volkeren, die zoo weinig ge

meenschap met anderen hebben, uit navolging of wel een 001'

sprenkelijk denkbeeld?

Digt bU een del' huizen was een graf met atap gedekt,
met ecne omheining van bamboe terwijl de grond rondom ge

heel gezuiverd en schoon gehouden was. Van ruwe stukken

hout was er eene soort van klein altaar op gebouwd, ter

hoogte van één voet. waarop een doodshoofd geplaatst was.

Een ander graf in de nabijheid had twee doodshoofden op

dezelfde slelling en deze omstandigheid doet mij vooronder

stellen, dat het w elligt de koppen waren, die de bewoner
van het graf gedurende zijn leven had afgehouwen, daar het

bij de oostersetic volkeren in het algemeen de gewoonte niet

is, meer dan één lijk in hetzelfde graf te begraven.

ltondom de huizen waren pisang- en klapperbocmen geplant.

Sommigen hadden in de nabijheid eene omheining, waarin eeni
ge bloemen geplant waren. Daar het niet waarschijnlijk is, dat

de bewoners lust hebben om bloementuinen aan te leggen,

komt het mij aannemelijker voor, dat deze planten welligt voor
geneeskundig of ander gebruik bestemd zijn.

Het bosch achter de kampong is niet zeer digt en in alle

rigtingen met paden doorsneden I welke of naar de tuinen, of

naar de beken, of naar de omvergehakte sagopalmen geleiden.

In de tuin en vonden wij de obi- en pisangplanten bijna ver

slikt onder het onkruid en heestergewas ; een bewijs, dat zij
weinig kennis van landbouw hebben.

Aan sommige kokospalmen waren houten als sporten gebon

den, ten einde het opklimmen gemakkelijk te maken. Geen van

deze boomen droeg vruchten. Misschien dus tappen zij ze af

ter verkrijging van toeak. Ook zag ik eenige bamboepijpen

"
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die hiertoe schijnen gediend te hebben, Op vele plaatsen in

het bosch vonden wij sagopalmen waarvan eenigen omver ge

hakt en gespleten waren en bij de beken groote hocpen sago

vezelen, alsmede de gewone toebereidselen tot het vervaardi

gen der sago, welke dan ook het voornaamste voedsel del'

inwoners schijnt uit te maken. Uit eenen boom, kekir ge

naarnd , verkrijgen zij door klopping lange, sterke vezels ,

die zij tot garen in elkander sláan om hunne netten te vervaar

digen. Bij een del' huizen lag zulk een stam, ter dikte van

één halven voet, met dunnen, gladden, ligtbruinen bast, over

al met kleine puntjes voorzien. Het hout is zeer zacht of lie

ver mergachtig. met langc, regte "ezels, die zeer ligt van het

overige zijn af te scheiden.

Nadat de vezels zijn gedroogd. zijn zij zeer geschikt om als

naaigaren gebruikt te worden. Ook geloof ik dut men er goed

touwwerk van kan slaan en welligt grof doek van weven.

Hoewel geen kennor van planten, trof mij de weelde. die

de natuur hier ten toon spreidt, De verscheidenheid van boom

soorten, de klimmende planten met hare schoone bloemen, die

als guirlandes van de takken afhangen of de stammen omvat

ten, met de grootste verscheidenheid van bladeren, zoo in kleur

als in vorm; de lage heestergewassen met schoone bloemen.
de menigte schitterend gekleurde kapellen en insekten , de

krachtvolle saprijke planten del' keerkringsgewesten met hare

sierlijke ligte gedaanten. moeten een' ieder treffen, die deze

bosschen binnentreedt.
In het algemeen is het eiland meer laag dan hoog te noemen.

Slechts aan de zuidzijde verheft zich een heuvel van ongeveer

500 voeten hoogte. Het eiland schijnt zeer vruchtbaar te zijn

en welbewaterd. Eene menigte stroompjes met helder water

stort zich hier in zee uit.

Hiel' vulden wij het waterruim aan, doch wegens de zware

rolling op het strand en de uitgestrekte ritTen is het water

halen niet gemakkelijk, De tegenovergestelde kust is laag en

digt bewassen. Met helder weder ziet men op groeten afstand

de toppen van . eenige bergen. Vele breede mondingen van
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rivieren ziel men langs deze kust. Welligt is door het slijk,

dat door de rivieren afgevoerd wordt, de uitgestrekte bank

gevormd, welke het eiland omringt. Volgens den singadji
"Van Gebi zouden alle deze mondingen uitwateringen zijn "Van

de Ambermo, die aldus hier ecne delta vormt; althans hij ver

haalde ons dat hij bij gelegenheid van eenen hongitogt , een

dezer rivieren was binnengevaren, langs verschillende lakken en
kanalen den togt had voortgezet, en eindelijk nabij de Arimoa
eilanden was uitgekomen. Inderdaad is de kust tot voorbij die

eilanden overal laag en gelijk.
Twee dagen na ons kwamen de hongivaartuigen, ten ge

tale van elf, achter elkander opzeilen en ankerden tusschen
ons en het eiland. De opvarenden begaven zich dadelijk aan
wal en handelden naar gewoonte, de huizen ledig plunderen
de, de vruchtboomcn omkappende, alles medenemende wat

hun beviel en hier en daar gravende om te zien of de inwoners
iets verborgen hadden. Door deze handelwijze zijn de men

schon zoo bevreesd voor deze bezoeken, dat zij liever alles
willen achterlaten dan ze af te wachten. Ook verzekerde de
singadji van Gebi, die volgens zijn zeggen hiel' 6 malen met
hongivaartuigen geweest was, dat hij telkens de kampong
geheel verlaten had gevonden. Daar dit nu weder het geval

was, waren wij buiten de mogelijkheid iets anders op te doen
dan eenige obi en pisangs.

Door het verlaten del' kampong door de bevolking waren
wij teleurgesteld in onze verwachting van hier tolken en lood

sen voor de BougainvilIebaai op te doen, want sedert 60 ja
ren waren geene vaartuigen van Gebi of Tidore zoover oost
waarts geweest. De taal is daar ook geheel verschillende van

die der anderevolkstammen in de baai. Echter werden ons
eenige aanduidingen medegedeeld, waaraan wij de baai zouden
kunnen verkennen. Met den kapitein Amir werd afspraak

gemaakt, dat wij, de BougainviIIebaai bereikende , de hongi
zouden afwachten tot den 3den Juni], op welk tijdstip zij aan

namen, buiten onverwachte omstandigheden, er te wezen. In

dien ze op dien dag er nog niet waren, zouden wij de plaats
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verlaten na el' den paal geplant te hebben. Tol aan de Arimoa

eilanden vinden deze vaartuigen overal ankergrond en van daal'

tot aan de Bougainvillebaai vele inhammen, waar zij met slecht

weder kunnen binnen loopon. Voor deze vaartuigen is het

bijna ondoenlijk mel zwaar weder in zee te blijven en inge
val van tegenwind kunnen zij alleen met zeer slecht water

vorderen. Om deze reden en wegens het weinige drinkwater,

dat zij kunnen bergen, zijn zij steeds verpligt de kust te hou
den, hetgeen te weeg brengt dat zij meestal lange reizen ma

ken. Gedurende dezen togt hebben wij meer na - dan voor
deel van hunne begeleiding gehad. Waar wij met hen lagen,
waren de inwoners bevreesd en angstig. Het weinige, dat nog

te krijgen was, werd door hen weggenomen. Daarenboven
zullen zij door hunne strooperijen, die zonder krachtdadige
middelen moeijelijk te beteugelen zijn, nadeel toebrengen aan
de achting der inwoners voor de Nederlandsche vlag, daar zij

ons natuurlijk met hen op dezelfde hoogte beschouwen, en
de hoofden der hongi zich in den vervolge beroemen zuIlen
op de begeleiding van een Nederlandsch oorlogschip , alsof het
gouvernement hun gedrag goedkeurde, terwijl wij weinig of
niets tegen die stroopcrijen doen konden, daar wij slechts zeer
zelden gelijktijdig met hen op eene zelfde plaats gelegen hebben.

Den 15den Mei des morgens verlieten wij de ankerplaatsen en
liepen om de N. \V. over de uitgestrekte bank, die hier eenige

mijlen in zee uitsteekt. Op sommige plaatsen loodden wij
slechts 3')2 vademen en harden zandgrond. In het algemeen
was de diepte in deze koerslijn tusschen 311:~ en 5 vademen.
Aan de noordzijde neemt zij allengskeus toe. Daar het hoog

water was tijdens wij de bank passeerden, is het geraden voor
een groot schip, dat Koeroedoe wil aandoen, zeer omzlgtig
te zijn in het naderen van hel eiland, dewijl wij met springtij

een verval van water van meer dan 6 voeten bespeurd heb
ben. Gedurende de dagen van ons verblijf was er geregelde

land- en zeewind, de eerste Z. 0., de laatste N. \V., en een
getij, dat om de 6 uren kenterde en met 1!f2 à 2 mijls vaart

evenwijdig aan de kust liep. Met nieuwe maan was hel ten
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half één ure laagwater. Buiten de bank zijnde, ondervonden

wij eenen zwaren stroom om de ,V. N. 'V. ~ welke ons op

den middag reeds een aanmerkelijk eind had doen verlie

zen, Den wal inloopende , ging het beter en de koelte aan

nemende hadden wij den dag na ons vertrek 12 mijlen in den

koers gemaakt. Langs den wal vonden wij 0' eral ankergrond,

op den afstand van twee mijlen meestal 10 vademen, gelijkmatig

en langzaam toenemende. Den 17den verloren wij wegens stilte

en tegenstroom al het reeds gewonnene en dreven tot op on

geveer 3 mijlen van de Verraders-eilanden [Traitor group), eene

verzameling van lage eilanden, door een uitgestrekt en gevaar

lijk rif omgeven. Naar ik vermeen zijn sommigen dezer eilanden

bewoond, Dien dag hadden wij eonen stroom van 10 mijlen

om de west.
Door digt onder den wal te blijven herwonnen wij. hoe

wel zeer langzaam, het verlorene en zagen den 20sten de

meeste der korra-korra van de hongi ouder den wal ten an

ker. Wegens den stroom hadden zij niet veel kunnen vorderen.

Des nachts was het meestal stil. zoodat wij verscheidene

malen ten anker moesten komen en alsdan een en stroom waar

namen van 11J; tot 13/~ mijl in de wacht om de west.

Van Koeroedoe tot aan het KoningWillemseiland heeft de

kust eene oostnoordoostelijke strekking over eene lengte van 15
mijlen en is, zooals hierboven reeds is aangemerkt, zeer laag

en digt begroeid Op eenige plaatsen steken de toppen van hooge

bocmen boven het lage hout uit, waardoor eenige kennelijke

punten daargesteld worden. Verscheidene mondingen van de

Ambermo ziet men op dit gedeelte der kust. De voornaamste

ligt aan de punt, VOOI' welke het Koning Willemseiland gele

gen is. Den 2'lsten 's morgens hadden wij den hoek zuid en

(lP ongeveer 2 mijlen. Wij bevon'den zijne ligging te zijn,

op 0° 28' N. Br, en 13800' O. L. van Greenw. Hier ondervon

den wij eenen aanmerkelijken stroom om de noord uit de

rivier voortkomende, doch slechts aan de oppervlakte van het

water merkbaar, daar de stroom dwars op het schip inliep.

Door het medegevoerde slijk had het water eene vuile,
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graauwe kleur. Eene scherpe afscheiding tussehen het don

kerblaauwe en heldere zeewater met het modderachtige en

grasuwe rivierwater is zigtbaar , daar waar beide elkander

ontmoeten.
Des nachts van den 2östen wakkerde de koelte uit het Z.

Z. 'V. aan, waardoor wij met het aanbreken van den dag de

Arimoa-eilanden in het gezigt hadden. Op de eerste wacht van

denzelfden dag passeerden wij deze aan de zuidzijde, waar

wij op eenige plaatsen 8 vademen loodden. De Arlmoa-eilan
den, bij de inlanders Koemamba genaamd, zijn drie in getal.

Het westelijkste is het hoogste, het oostelijkste laag en lang.

Tusschen deze beide eilanden, die ongeveer % mijl van elkan

der liggen, is nog een laag eilandje. welligt slechts ccnc klip,

De kust tegenover deze eilanden, Tabi gcnaamd , heeft een

geheel ander aanzien dan die bewesten de punt, Kleine af

zonderlijke heuvels verheffen zich hier en daar boven het la

gere land; deze worden hooger en hooger, hechten zich aan één,

beginnen cene keten te vormen, welke langzamerhand in hoogte

toeneemt, hier en daal' hooge tafellanden vertoont of eenige

steile hooge bergtoppen, die in de kaart zijn aangeduid on

der de benamingen Mont Benoit , Amable en die bij de Cij

clopsbergen door de Bougainvillebaai wordt afgebroken.

Laatstgenoemde bergen vormen oene afzonderlijke groep,

die aan de westzijde door laag land met de bergl(eten verbonden

is; zij hebben twee toppen, die naar gissing 7000 vt. hoog zijn.

Aan de zuidwestzijde zijn deze hergen zeer steil, doch aan

de oostzijde loopen zij in eene gelijke afhelling neder tot aan

de BOllgainviIlebaai. De zeezijde is overal steil en er wordt

hier denkelijk nergens ankergrond gevonden. De kust van 'l'abi

is van verschillende baaijen voorzien, waarvan de Matarnn
Cove eene der voornaamste is. De algerneenc strekking der kust

is O. Z. O. Verscheidene kleine lage eilanden liggen onder de kust;

in hunne nabijheid zal men waarschijnlijk ankergrond vinden,

Het was hier, dat de bemanning van eene hongi - vloot, het

voorgaande jaar door den sulthan van Tidore afgezonden om

dit gedeelte der kust ten onder te brengen, des nachts onver-



waohts dool' de bevolking werd overvallen en genoodzaakt te

rug te gaan.

De doorstaande westen wind deed den stroom verminderen

en zelfs geheel ophouden, en voerde ons den 28sten in het ge
zigt der Bougainvillebaai. Deze is kenbaar, zoowel door hare

ligging beoosten de hooge kennelijke Cijclopsbergen en den Bou
gainvilleberg (een afzonderlijke berg, boven het lage land

beoosten de baai uitstekende) als door het aanzijn van twee
eilanden in de monding. Bij de Tidorezen wordt dit gedeelte

der kust Tana merah genaamd wegens verscheidene plekken

roode klei, hier en daar tusschen het groen te voorschijn ko
mende, die ook wij opgemerkt hebben. De mond der baai is

ongeveer een mijl breed; de baai loopt diep landwaarts in,
daar wij met helder weder naauwelijks de zuidzijde konden
zien; de monding ligt in 2020' Z. Dr. en 140 0 47' O. L.

van Greenw.
Den 29sten hield de westen wind op en rnaakte plaats voor

oenen stijven Z. O. en O. Z. O. wind, met hooge moeijelijke
zee. Daar de stroom nog niet met volle kracht doorliep,
bragten wij met veel moeite en zwaar zeilen den westhoek der
baai op den 30sten Z. t. O. ! O. van ons, doch verder konden
wij dien niet brengen, want de stroom, welke zoolang door den
westen wind tegengehouden was, kwam weder door met cene
kracht van 8 à 10 mijlen in het etmaal, loopende om de N.
'V. Niettegenstaande alle aangewende pogingen en het voe
ren van zeil zooveel slechts mogelijk was, dreef de stroom ons
om de west. De steile rotsachtige kust hier een' lagerwal
vormende, mogten wij deze niet nad eren, daar de hooge zee

en deining ons ongetwijfeld op de klippen zouden geworpen
hebben indien ons stilte overviel, in welk geval het schip on

herstelbaar zou verloren geweest zijn. Derhalve werd be
proefd om de noord op zee te loopen, ten einde te zien of aldaar

de stroom welligt minder hevig zijn zou. Ook dit was zonder

gewenscht gevolg, want de kust weder naderende, bevonden
wij ons reeds beneden de Cijclopsbergen gedreven, op ruim

15 mijlen van de monding der baai.
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Bet vaartuig leed intusschen veel door de hevige werking

en begon water te maken. Door de vermindering van behoef
ten, victualie en water kon het niet op zijnen last gehouden

worden, waardoor het zooveel meer afdreef. Hierbij kwam

nog de slechte bezeildheid van de sehooner, daar zij niette

genstaande zooveel zeil gevoerd werd als mogelijk, niet meel'
liep dan hoogstens 2 à :!! mijlen. Ware dit het geval niet ge
weest, dan zoude naar alle waarschijnlijkheld de baai bereikt

en de reis volkomen gelukt zijn, daar wij de monding tot op
ongeveer 3 mijlen genaderd zijn.

Verschill ende redenen kwamen hier bij, om het vervolgen der
reis als ongeraden te doen oordeelen, Door het verlaten der

kampong te Koeroedoe waren wij buiten de mogelijkheid ge
steld tolken voor dit gedeelte der kust mede te nemen, zoodat
wij niet met de bewoners in gemeenschap konden komen,
zelfs al hadden wij de baai bereikt, terwijl het planten van den
paal slechts eene loutere formaliteit zou geweest zijn.

De hongi - vaartuigen, die wij voor het laatst den 23sten
even bewesten KoningWillemseiland gezien hadden, zullen
waarschijnlijk ook verhinderd zjjn geworden de baai te bereiken,
en na het vastgestelde tijdstip van den 3den Junï], dat als ui
terste termijn bepaald was, niet veel moeite meer gedaan hebben,
daar het te verwachten was, dat zij ons niet zouden aantreffen.

De equipage, vooral de inlanders en het transport militairen
was grootendeels lijdende aan beriberi, waarschijnlij k voortge
sproten uit gebrek aan verversehing. daar zij sedert drie maan
den weinig anders genuttigd hadden dan rijst en zout vleesch
en zij slechts nu en dan een weinig visch en wat obi had
den kunnen krijgen.

Hierdoor was de reeds zwakke bemanning zoodanig ver
minderd, dat el' ter naauwernood volk genoeg voor de dienst
overbleef. De terugreis naar Ambojna kon in vele opzigten
zeer tegenlocpen en bij langer verblijf ligt gebrek aan sommi
ge artikelen van victualie ontstaan, dewijl door het aan boord

zijn van zoovele menschen, boven het bepaalde aantal, de vic
tualie niet toereikende was.



Alle deze red enen voerden tot het besluit om de reis in de

ze omstand igheid als onuitvocrlijk te doen beschou wen en naar

Amb oina te rug te gaa n. Des avond s van den 16den Junij hiel

den wij dien ten gevolge af, na dal wij meer dan 17 mijlen

bewesten de baai teru g gedreven w ar en. Hel was laatste kwar.

tierm aan en dus zeer onwaarsc hijnlijk, dat wij wes ten winden

te w ach ten zou den hebb en, die b uitendi en lang hadd en moe

ten aa nhoude n om on s in de baai te doen kom en.

Evenwel bleven wij niet geheel buiten ge mee nschap met de

bewoners van de ku st. Des avonds van den 4den en des mor

gen van den 5d en, met stilte op 2 mijl en langs de kust drij 

vende , kwamen w ij in het gezigt eener uit gestr ek te kampong,

w elke ons op dien afstand veel overeenkomst scheen te hebb en

met die van Koeroedoe. De hui zen zijn op den vasten grond ge

bouwd, sommi gen op pal en doch de meesten laag en lang.

E enige pru auwen kw amen naar ons to e, waarin 2 of 3, eene

gr oote met 9 man, welke ons groo te bundels pijl en en bo

gen verkochte n legen een ige led ige flesschen en koralen , do ch

voor al verlangde n zij messen , waa rop zij zeer gesteld waren.

Overi gens brugten zij verschillende gehee l nutlelooze zaken

mede, zoo als blader en, uitgeloopen kokosnoten, bekk en van ja ar

vogels en dergelijk en ; ook boden zij ons eenige versier selen aan.

Deze menschen hadden een wild voorkom en, d och velen ook

levendi ge , mannelijke gelaatslre kken , for sch ges pierde armen

en beenen. Zij gingen zoo goed als naakt, want het eenige wat

den naam van kleedin gstuk verd iend e , bestond uit eenige za

mengesnoerd e touwen of boom vezelen om de lend enen gebon

den en a ls eene franje voor de schaam doele n ncderhangend e ,

hetgeen echte r wein ig of geene bedekking daarstelde. Om de

armen, beenen en middel droegen zij band en van gevloch

ten r otlan, met opge naa ide, kleine schelpen versierd, waarvan

zij ons ccnigen verk ochten.

Hel haar wordt door deze menschen op eene zond erlinge

wijz e gedrage n. Zij vlechten het in lan ge, dunne strengen en

slaan deze van w eer szijde over het hoofd heen met eene punt

vooruits tekende , zood at het eenigzins op een' helm gelij kt
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en denk elijk wel eenen sabelhouw zou afweren; and eren

hebb en die vlechten langs het gezlgt nederhangen ; w eder an

der en hebb en het haar kor t en gekroes d ; twee oude mannen

w aren gehee l kaal. In het haar hadd en zij witte veder en of

bl oemen gesto ken. De gewone Pap ce soho karn zag ik niet dra

gen. Sommigen dr oegen in den door boord en neus stukjes been,

doch dit wa s niet algem een, In de oorl el hadd en zij ronde

stukken bamboe, aan de bu itenz ijde met snijwerk voorzi en.

v Deze stukk en w ar en zoo groo t, dat de oe re n tot op de schou

ders nederhingen ; and eren droegen r ingen van been of kop er

in het oo r of langs de slap en van het hoofd. In de ba nden

der bo venarm en droegen zij bundels blad er en, aan de voet

ge wrichten wi tte schelp en. De meest en w ar en op versc hillen

de plaatsen getatoeëerd en een hu nner zag ik amule tten dra

gen, Velen hadd en eenen zwaren baa rd , dien zij zeer kort

droegen.

De bogen en pijlen , w elke zij in menigte ten verkoop aanbo

den, wa re n 6 à 7 voeten lan g. De eerstge noem de wa ren van rood,

zeer taa i hou t I met eene rott anpees ter br eedt e van een' vinger,

ru stende op eonen kr ans van deze lfde stof, die den boog zeer

sterk gespannen houdt. De p ijlen wa re n van r iet (hamboc ta li) ,

met punten van hout, bamboe of schuins bij gesneden been ;

meest allen hadd en weerhaken aan eene of twee zij den, sommigen

war en vierkant met dergelijk e we erhaken aan alle kanten. Deze

punten , in het vuur geha rd, w ar en in de pijl en ges loken en

met zwart gever wd gare n daar aan bevestigd. /lij de meeste

pijl en ware n de schachten en punten met snijwerk voorzien

en dit zwar t geschilde rd. In handen van geoefe nde boogschut

ter s moeten deze pij len een gevaarlijk w apen zijn , daar zij

do or den st erk gespa nnen boog met zulk eeue kr acht w ord en

voor tgescho ten. dat zij een' men sch doorboren . In onze han

den wa re n zij echte r gehee l onschade lijk i w el beproefden wij

ze voort te schieten, doch kond en er niet in slagen, daar de

pijl en aan onze voeten nedervi elen.

De praamven ,waarm ede deze menschen aan boord kwa

men , hadden de lengte van 10 , de grootste van 15 à 20 voeten,
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van onderen brecder dun van boven, alwaar zij slechts eene

gleuf hadden, juist br eed genoeg dat een man er in staan kon

met het ceue been voor het andere. In deze positie gebruiken

zij hunn e pagaaij en , die vrij smal, doch meest allen van snij

werk voorzien zijn, De vlerk en zijn slechts aan ccne zijde,
meestal tw ee naast elkander , evenwijdig met het boord.

De mast, een eenvoudi g stuk hout, gesteund door wanden,
staat buiten boord op de uithouders der vlerken, TIet wand

wordt aan loefzijde bevestigd aan de uithouders, die door de
praauw heen aan deze zijde een weinig uitsteken. Deze vaar

tuigen met de pagaaijen bestuurd wordende, hebb en geen voor
af achtersteven, waardoor zij altijd denzelfden kant den wind
kunnen aanbieden. Het zeil is vierkant en van kadjang, klein
in vergelijking der grootte van het vaartuig, Aan den top van

den mast of de nok der ra hadden zij eenen bundel zwarte
casuarisvederen of goemoetivezelcn, die op eenen afstand
eenigzins op eene vlag geleek.

De stevens zijn niet, zoo als op andere plaatsen, hoog op
loopend en met snijwerk voorzien, maar plat af en laag op
het water. De praauw zelve is aan de voor - en achterkanten
een weinig besneden.

Deze menschen schenen niet bevreesd te zijn maar kwamen
evenwel niet aan boord. Meermalen trachtten zij zich van het
een of ander meester te maken en zij weigerden iets in ruil
te geven, indien de betalin g vooraf gedaan werd, hetgeen be
wijst dat zij van eene diefachtige en trouwelooze geaardheid
zijn. Zij wezen ons naar het strand alsof zij ons beduiden
wilden daar te komen en dat wij er vele zaken zoud en kun,

nen krijgen, Ik geloof echter dat men met hen behoedzaam
moet wezen, daar zij valsch en vcrraderlijk schijnen.

Hunne gebaren waren zeer levendig; zij spraken snel cn
luid; de taal scheen te verschillen van die der plaatsen in de

haai. Voor eene flesch gaven zij een zeer klein jong varken
met buitengewoon grooten kop en vier gele strepen over het

ligchaam doch overigens zwart, als ook een' jongen hond. Toen

de wind, een weinig aanwakkerende, ons vooruit dreef, kon-
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den zij ons niet bijhouden en keerden naar hunue kampo ng
terug,

Nadat wij, zooal s gezegd is, des avonds van den 6d en Junij

hadden afgehoud en, voerd en een zuidoostelijke wind en noord

westelijke str oom ons des nachts voorbij de Arimoa-eilanden,

die wij nu aan de noordzijde passeerd en. Op den middag
van den volgenden dag bevond en wij ons dwars van de punt

d' UrvilJe en ank erden des avonds benoorden Koeroedoe, daar

het niet raadzaam was des nachts het vaarwater tussch eu Jobi
en de Verr aders-cilandcu in te loepen, Zulks deden wij den
volgenden dag, geholpe n door een l1aauw windje, dat wij het

geheel e etmaal behielden, des avonds voor korten tijd afgebro
ken door eene buijige koelte. De stroom was des nachts zoo

hevig, dat wij ons den volgenden morgen voorbij do Verraders
groep en digt onder den wal 'fan Sowok bevonden. De zuid
kust van Jobi is hoog en steil. De Verraders-eilanden zijn allen
laag. Deze eiland en strekken zich uit tot de Mijsore-grûep,
Te Sowok moest een paal geplant worden. DOOI' den zwaren
stroom waren wij bijna beneden die plaats gedreven, doch ecu
opkomend zuchtje kwam ons zeer te stade en bragt ons des
avonds tot onder den wal, alwaar wij door eene iuhogting
van de kust buiten den stroom waren. Een praauwtje met
het hoofd van de kampong kwam bij ons aan boord. Dez

-man bood zich aan om gedurende den nacht bij ons te blij

ven en ons den volgenden dag binnen te loodsen. Inlnsschen
gaf hij bevel om vroe gtijdig met eene groote praauw aan
boord te kom en om den paal af te halen. Daar het dien nacht
zeer stil was, bleven wij nagenoeg op dezelfde plaats. De
praamven van den wal waren r eeds zeer vroeg aan boord en
werden met den paal terug gezond en. Op den midda g oud e

den wal zijnde, vertrok de heer Grouovius met de sloep om
de plaats aan te duiden. Door vele praeuwen geboegseerd ,

kwamen zij spoedig aan wal. De schooner volgde ond er klein
zeil ten einde nader beri gt van de ankerplaats, of zoo er hiel'

geene bestond, de terugkomst af te wachten. Een praauwtjo
bragt ons weldra de tijding, dat op eene scheepslengte uit den

L 1~
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wal nog 21 vademen gelood werden, zoodat wij niet ten anker

kond en gaan. Ondertusschen betrok de lucht en begon het
weder buijig te worden, waardoor wij genoodzaakt werden uit

den wal te houden, doch naderden dien weder, toen de
lucht begon op te nelderen. Ten 4 ure kwam de sloep te

rug aan boord en vervolgden wij koers.
Het eiland l\lijsore, aldus op de kaarten genaamd, heet ook

wel Schouten-eiland en bestaat uit drie afzonderlijke eilanden:
Sowok, Mijsare en Biak, waarvan het eerste het westelijkste,
het tw eede het noordelijkste, en het derde het oostelijkste is.
Eene naauwe stra at scheidt de eilanden, doch deze wordt gezegd
voor schepen niet bevaarbaar te zijn wegens vele klippen en
riffen. Echter geloof ik, dat aan de monding aan de zuidzijde
ankergrond gevonden wordt, althans in het kaartje van de
Rembang wordt aldaar cene ankerplaats aangegeven. Volgens
den singadji van Gcbi moet even bewesten de kampong,
tusschen eenige eilanden en den wal, eene soort van kom
wezen, welke ocne uitmuntende ligplaats zou opleveren. Tijd
en gelegenheid ontbraken ons om dit te onderzoeken. Het
eiland Blak is middelmatig hoog, Sowok echter zeer hoog en
steil en gelijkt in dit opzigt veel op Run. Bezuiden de kam
pong, die ongeveer één mijl bewesten den oosthoek ligt,
vindt men een laag eiland, dat benevens anderen door een
uitgestrekt rif omgeven is hetwelk wij voor een groot ge
deelte droog zagen liggen. Een smal rif loopt langs het strand
en heeft eene opening bij de kampong, binnen w elke een
kleine inham met diep water gevonden wordt. Hierin zou men
een scbip zeer veilig kunnen meeren. Dit is echter wegens
de moeite, aan het binnen halen verbonden. niet anders raad
zaam dan wanneer men het plan heeft bier eenigen tijd te
verto even; het Is mij echter onbekend of dit ooit door eenig

vaartuig gedaan is.
Aan con bre ed strand staat eene uitgestrekte en schoone

kampong. De huizen zijn op palen gebouwd en deze rusten op

kiezelsteenen. Zij zijn beter en met meer zorg vervaardigd dan op
eenige andere, door ons bezochte plaats. Rondom de huizen staan
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vele kokospalmen, vooral aan de oevers van eene nvrer ,
welke helder en uitmuntend water afvoert en door de kampong
stroomt. DOOl' eene regenbui zwol zij zoo spoedig, dat zij

binnen weinige minuten tweernalen breeder en dieper gewor
den was en veel aarde en slijk medevoerde. Ter weerszijde van
deze kampong ziet men nog twee andere van 5 en 6 huizen,
die onder de kokospalmen aan het strand staan.

De bevolking was zeer gemeenzaam; mannen, wouwen en
kinderen omringden ons gedurende ons verblijf aan wal. Er
werden eenige koralen rond gestrooid, waarop allen gretig aan
vielen. Dezelfde rust en orde bleef heerschen, even als zulks
vroeger te Run was opgemerkt. De paal werd vervolgens
geplant aan den regter oever van de rivier, op cene kleine
hoogte onder kokospalmen. Aan allen, die hierbij behulp
zaam geweest waren, werden messen uitgedeeld. Ten dien
einde stond de heer Gronovius in oenen kring met de ver
schillende hoofden te praten, terwijl hij de messen voor zich
liet nederleggen. Eensklaps drong een man door den digten
kring van toeschouwers heen, viel op die messen aan en nam
er zoovele mede als hij dragen kon, waarna hij weder tus
schen de omstanders doordrong en over de rivier vlugtte
zonder dat iemand eene beweging maakte om hem aan te
houden. Het vertoog daaromtrent hielp niet en zelfs toonde

. de bevolking teekenen van misnoegen, toen zij, instede der
ontroofde, geerie and ere messen krijgen kond en.

De kleeding was even als te Run en te Ansoes. Echter wer
den in het algemeen minder versierselen gedragen, zelfs niet
eens rottauhanden om de armen; velen echter waren getatoe
ëerd even als op genoemde plaatsen.

Bier werd voor een stuk blaauw katoen, Benige koralen en
messen een groot varken geruild. Varkens worden hier in
menigte aangekweekt. Het afscheid, dat de eigenares van dit
dier nam, schijnt aan te duiden dat deze beesten in groote ach
ting zijn; zij riep het, knielde neder, omhelsde en kuste het
bij herhaling, sprak het gedurig aan en bewees dat het haal'
moeite kostte om cr van te scheiden, tot dat het gebonden en
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in de praauw geinden was. Het vleesch was fijn en zeer sma

kelijk. Eenc groot e menigte visch w erd ons hier gebragt, die

evenzeer bij uitst ek goed was .
Nadat wij ten 4· ure weder koers gesteld hadden, zagen wij

een aant al van 22 grootere on kleinere vaartui gen, die wij
voor de hongi aanzagen, doch waarin wij ons bedrogen de

wijl zij niet naar ons toekwamen, hoewel zij ons zeer goed

hadd en kunn en onderscheiden.
Alhoew el hel den ganschen nacht stil was, werden wij sterk

om de w est gezet en dr even in den achterm iddag langs den
oostwal van het eiland Mijsar e , een tam elijk laag eiland , met

een uitgebreid rif aan de noo rdoostzijde. E ene diepe baai, door

riffen geslolen, ligt omstreeks het midden van hel eiland. Aan
den noordoosthoek ligt eene kampong aan het strand. E ene

menigte praauwtjes kwam bij ons. Van de opvarenden ko ch
ten wij w at visch. Zij geleken in alle opzigten op de bewo
ners van Doreij, met w elke zij van denzelfden stam afkomsti g

zijn en dezelfde taal spreken. De eenige bijzond erheid, w elke
ik opm erkte, was, dat slechts w einige mannen getatoeëerd

waren. In de praeuwen hadden zij lansen met lijnen om den

visch te harpo eneren.
Alhoewel wij in het midden der Z. O. moesson waren. was

de wind meestal bew esten het zuiden. Dit, gevoegd bij den ster
ken N. 'V. str oom deed ons beneden de baai van Doreij drij
ven. niettegenstaande zoo hoog mogelijk gestuurd w erd. Een
ruim e zeewind vergunde ons echter op te zeilen en bragt ons
des avonds van den 12den Jun ij op de recde , alwaar wij op
dezelfde plaats ank erden als vroeger, na eene afw ezigheid van
!~9 dagen. W egens de var iabele . meestal flaauwe koelten en

zware noordwestelijke stroomen is het aan te raden, zoo zuidelijk
te sturen als mogelijk is, daar een schip anders ligtelijk beneden
de haven zou komen en bij stilt e de baai uitdrijven, in welk

geval men groote moeit e hebb en zou die weder in te werken.
Een groot gedeelte van de bevolking was met den singadji

en den zoon van dien van Gebi de hongi gaan opzoeken ,

w aardoor de kampong veel minder bevolkt was dan vroe ger.

Den dag van onze aankomst en den volgenden avond had een

volksfeest plaats, dat we gens het karakteristi eke verm elding
waardig is.

Zooals re eds vroeg er is aangemerkt , zijn de stammen mees

tal onderlin g in oorlog en brengen bij hunn e teru gkomst in

triomf de koppen mede, die zij veroverd hebben. Tien dagen
voor onze teru gkomst was een uitgezonden troep van zulk:

eenen togt teru g gekomen en bragt drie kopp en mede, waar
over zij nu hunne vreugde bot vierden.

Tegen 5 ur e des avonds verd eelde zich de bevolking in twee
hoopen, waarschijnlijk die, welke den togt hadden medege

maakt en die, w elke achtergebleven waren. Eerstgenoemden

verwijderden zich in het bosch; de and eren bleven op het strand
verzameld. Een woest geschreeuw en hel blazen op groote ,
doorboorde trltonschelpen , dat een diep, doordringend geluid

voortbragt, verkondigden dat zij ~veder te voorschijn zouden ko
men- en dit werd op dezelfde wijze door de achtergeblevenen
beantwoord. Spoedig daarop kwamen de beide tro epen bijeen
en waren toen ongeveer 30 mann en en jon gens st erk, b ene
vens twee vrouwen. In de groote kamp ong van de binn enbaai
had een dergelijk feest plaats. waaraan misschien" het kleine
gelal der feeslgenooten moet worden toegeschreven. De mannen
waren gekleed in het oorlogsgewaad , zoo als het vro eger
beschreven is en hadd en allen de wapens in hand en. Som
migen hadd en wille vederen in gabagaba-stokjes gestoken, in
twee of drie vooroverstaande rijen boven elkander dwars op

. het hoofd, hetwelk heil op eenen afstand ecnigzins deed ge

lijken op de kooplieden van pleisterb eelden in Europa. Hunne

kleeding bestond algemeen uit de tjawat van sits of gekleurd ka
toen, in stede van vijgenbast. Allen dro egen hunne beste ver
siersel en; velen hadden zilveren ringen in de oeren en breede

zilver en platen om de pols en boven den gewou en band van rot
tan, De vrouwen hadden roede sarongs aan in plaats der ge

wone hlaauwe.
Onder een centoenig gezang en het slaan op de tifa be

gon een langzame rondgaande optogt , waarbij de menschon



twee aan twee achter elkander in eenen kleinen kring rond

liep en. Deze beweging ging verv olgens over in cen o soort van

dans, waarbij veel gebaa r met arm en en voeten, doch w einig

voor tgang gemaakt werd. Onder het r ond locp en ma akten de

dans ers een sissend , fluit end geluid. Duiten den kring was een

ma n, even als de voordanser bij de tj ikalele, met schild en pa

ra ng gcwape nd ; het schild half wit, half zwart, met roede

figuren op het witte en w ille op het zwarte gedee lte. Deze

man, die zich w elligt onderscheiden of de koppen mede ge

bragt had, spro ng wild in het rond, zwaaide met den kle

w ang en sloeg daarmede op het schild, links en r egts uitsprin

gende , hetwelk hij zoo natuurlijk deed, dat wij bevr eesd wa

re n dat hij de omstanders raken zou, do ch toen hij dit b e

merkte, begon hij te lag ehe n en vervolgde zijne manoeuvre .

Dit alles had pl aats op het strand, in de nabijheid van het

schip , van w aar all es duidelijk zigtbaar was. E ene soor t van

pa ndoppo was daal' dlgt bij gebo uwd i hier heen begaven .zich

de Ieostaenooten en vervoled en Cl' den dan s, w elke zond er eenige
~ 0

afwisseling voortduurde. Met de klewangs sloegen de mannen

op de houten omhei ning en de diepe houwen getuigden van

den ernst waarmede de sla gen werden aan gebragt. Niet ver

"a ll daar w ar en de drie medegebrn gte koppen ten toon ge

ste ld. He t w are n doodshoofden met ro ode strep en en vlekk en

op den schedel > de onderkaak t egen over de oogen geplaatst

en met garen vast gebo nden. Mij schenen de koppen, w egons

de vale kleur en doffen glans alsmede het gebrek der me este

tand en, al zeer oud toe. terwijl zij tevens het uit zien hadd en als

of zij cenigen tijd begraven gew eest waren , w elligt om het

vleeschachlige gedee lte er van af te scheiden. Na dezen dans

volgde een maa ltijd, w aaraan all en, in groepen van 5 of 6 ver

deeld, deel namen. In ronde houten bakken w erden de spij

zen aangebragt, we lke b estond en in rijst geko okt met varkens

vleesch , papeda , obi en gedroogd vleesch, doch all es zonder

zout , het welk zij niet schijnen te kennen. ~let smaak w erd dit

maal door hen genu ttigd. Alles ging in goede orde en geleek

veel op de wijze van schaften aan boord der oorlogschepen.

Niemand verliet de plaats voor dat allen geë indigd hadden.

Daar h uiten waren in twee reijen ten toon ges teld gro ve

chinesche kom men , r ond e en vierkante Ilesschon, die zij gro o-

· Iendeels van ons gek regen hadd en. Behalve drink - en kalappa,
w ater heb ik gee n' an der en drank gezien, hoewel zij groote lief

hebbers van gegisten drank zijn. Alleen te Sowok was saguee r.

Nadat de maaltijd w as afgeloopen begon d e dans op nieuw

e n duurde bij fakke llicht onafgebroken door tot aan den dag.

Den gansehen nacht door hoorden wij hun geschre euw en een

toonig gezang, hetgeen ons deed vooro nde rstellen dat zij zich

uitmunt end vermaa kte n en hunne Heugde bo t vierd en,

Te Dor eij wer d het tuig gelapzalfd (waar toe waarschijnlijk te

Amb oina in dezen tijd des jaars gee ne gelegenheid bes taan

zou) en het w ater rutm gevuld. De vele zieken begonn en lang

zamerhand te herstellen. Slechts een inl andsch matr oos stierf

aan de gevolgen van ber iber i. De overigen, waarond er ee

nige ernstige zieken, hersteld en. In h~t algemeen is de ge

zondheid der equipage gedu re nde de dr ie maanden van ons

verblijf zeer goe d ge wees t en is genoe mde ziekte, voorn ame

lijk onde r de Javanen , het ge volg geweest van de weinige ver

versehing , die wij hen konden ge ven en geenszins aan het kli;

mant te wijten , hetwelk ik gezon d acht. Onder de E urope a

nen hadd en slechts wei nige ziekte gev allen plaats en deze w aren
. dan nog van geri nge bete ekenis.

Naar hetgeen ik gedure nde ons verblijf op deze k uste n heb

kunn en oordeelen , bestaat el' w einig verschil bij de vers chil

lende stammen der eiland ers. l\let do be rg be woners en die

van de vast e kust beoosten de baai hebb en wij geene gemee n

schap gehad, behalve met oenige mann en van Tabi, Za cht.

aardigheid> zelfs vreesachtigheid, goe de inb orst, gevoe l van

r egt> kuis chheid, schijnen algemeen en grondtre kken van hun

karak ter te zijn. Ond er een beschaafd bestuu r zouden zij spoe

dig aan hetzelve gehecht worden en groote diensten kunnen

bewijzen. Daal' zij aanleg tot bes chavin g schijn en te hebb en >

zouden de misbruiken , zooals menschenroof, koppensn ellen

en anderen spo edig verdwijnen> dewijl deze mind er in hun



karakter dan in hunne gewoonten liggen. Eene geringe bo

zettin g zon hen zeer gemakkelijk in bedwang houden en hen

in nijvere landbouwers en eerlijke mens chen kunnen doen ver

and er en.
Den 22sten Junij vertrokken wij van Doreij om de terugreis

naar Amb otna aan te nemen. Daar er no g maar voor ecne maand

victuali e aan boord was en de r eis in dezen tijd zoo geheel

onzeker is, kond en wij niet lan ger op de hon gi wachten en

w erd een brief aan den kapitein Arnir achter gelaten. \Vij w erk

ten het gewone vaarwater uit, tussch en Massinama en den vas

ten wal en bevond en ons, geholpen door N. \V. stroom, des

avonds re eds buiten de haai en den volgend en dag bij Amster
dam en Middelburg. Doch hier verliet ons de oostelijk e wind

om plaats te mak en voor westelijke en zuidwestelijko, waar

door lan gzamerhand do stroomen verminderden.
\''ij kozen ook nu w eder de Dampi er-s tra al. Des voormid

dags van den 28 sten waren wij in de nabijh eid der Augusta

en Duiven - eilande n en ank erd en op den rand van het rif ron

dom Vuil- eiland, w egens stilte en zware verl eiding van stroo

men. Hier kwam een praauwtje met 4 mann en bij ons aan

boord, doch zij schijnen slechts uil nieuwsgierigheid geko

men te zijn, daar zij niet s dan ee nige maljes mede bragten.

Zij hadden de gewone Pap oesolie kleedin g , waren niet geta

to eëerd en dro egen het haar bijeengebonden. Op hun praauw

tje voerd en zij een majaug-zeil van kadjang aan een' bok met

dri e poet en. Des morgens van den 2!.lslen vertrokken wij en

waren spoedig buiten de straat, w erkten mei vrucht op tusschen

de kust van Salaw ati en de groepen eilanden daar bewesten,

zoo als Po elo Popa, de Schildpadden-eilanden, Nosela, Wi en en

and er en. Deze eilanden zijn allen laag. Slechts Popa heeft

op de N. \Y. zijde een' berg van geringe hoogte. Onder de

Gebr ok en - eilanden , digt bij den wal van Salawali gelege n,

loodden wij 13 vademen en ank erd en. Wegeus de kleur van

het water komt het mij waarschijnlijk voor, dat op de meeste

p laatsen ankergrond te vinden is. Des nachts nam de wind

in kracht lo c en veroorzaakte eene hoo ge zee, die ons nood-

zaakte onder zeil te gaan, hoewel wij niets konden winnen.

Dien ten gevolge hield en wij op 1 mijl benoorden langs de

eilande n der Kanarij-gro ep heen. Bewesten l\f ysor e kr egen wij

verscheidene dagen stilte en hooge deining, doch bevonden den

stroom eenigzins om de oost trekkende. Hierdoor geholpen

w erkten wij mei veel vrucht op benoorden Ceram, waren des

midd ags van den 6d en Julij op de hoogle van WalJaaij en den

flden reeds 10 mijlen beooslen de Leeuwaarden - droogte.

Hier nam de wind zoodanig toe en liep de zee zoo hoog ,

dat het vaartuig veel te lijden had en het een lek tusschen

wind en water kreeg, waardoor me er dan drie voet en water in

het ruim kwam en. De pomp en ger aakte n elk en oogenblik on

klaar en moeslen, niettegenstaande het zware sling eren, geligt

en geklaard worden. Pil gaf aanleiding tot het besluit om

w eder uf te houden en te trachten Arnboina door straat
lIlanipa te bereiken.

In deze straat kwamen wij des voormiddags van den 12den,

en werklen er dien dag door. Bezuid en gekom en, hadd en wij

w eder hooge zee en harde koelte en werkten alzoo, zooveel mo

gelijk zeil voer ende, naar Amboina op, alw aar w ij des avonds

van den 15d en Jul ij ten anker kwam en, toen wij nog slechts voor

vijf dagen victualie aan boord hadd en. Hel vaartuig had door

deze reis zoo veel geleden, dat een e kommi ssie benoemd werd

tol het onderzoeken der gebrek en, do or w elke bevond en w erd,

dat het niet ra adzaam was om het in deze wateren veel te laten

var en, ten gevolge waarvan de stati onsk ommandant bepaalde

dat hel naar Java zou terug gaan. Den 14den Augustus des

morgens met den dag verlieten wij Amboina en kwamen den

25sten daarop volgende te Soerabaija aan.




