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VOORWOORD

Dit boek was een verrassing.
Het dient zich aan als een simpele reisbeschrijving, als een oriëntatie
van een priester-ethnoloog, die sinds kort is aangekomen in een hem
volkomen vreemd land.
In zekere zin is het dat ook. Het is bovendien nog leerzaam voor oudgedienden van Nieuw- Guinea, die zich door de ervaringen van een
nieuweling kunnen realiseren, wat er eigenlijk voor bijzonders is aan
het leven, dat ginds zo doodgewoon gevonden wordt. Het is niet gemakkelijk de oude, vertrouwde omgeving te zien door de ogen van de
gemiddelde Nederlander; zich voor te stellen, wat deze bij een bezoek
aan Nieuw-Guinea opvallend en interessant zou vinden; wat hij dus
graag zal horen en lezen. Wanneer men maar lang genoeg gepatrouilleerd heeft, wordt een tocht door het bos of een reisje met een prauw
of een gammele motorboot op de rivier sleur en verveling, terwijl er
toch nog zo veel beleefd wordt, dat werkelijk het vertellen waard is.
Pater Boelaars merkt al dat nieuwe nog op en schrijft er over. Laten
we hopen dat zijn voorbeeld zal worden gevolgd door vele oude
en oud-missionarissen, die "nooit weten wat ze zouden moeten
schrijven".
De verrassing was echter, dat dit boek veel meer geeft dan wat reisverhalen. Pater Boelaars mag dan tevoren nooit in Nieuw-Guinea zijn
geweest, door zijn studie was hij voldoende voorbereid en... hij genoot het voorrecht te mogen reizen met Monseigneur Tillemans, die
zo diep tot de ziel van dit volk is doorgedrongen en die voor de
nieuweling licht kon werpen op veel, dat anders eerst moeizaam
onderzoek gevergd zou hebben. Zo vinden we in dit boek een beschrijving van zeden en gebruiken, die zich niet alleen bepaalt tot
weergave van wat men ziet en hoort, maar die ons laat doordringen
tot de kern der dingen — en die ze plaatst in het licht van het
geloof.
Juist dit laatste is zo belangrijk. Want men mag dan velerlei plannen
maken voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea, voorop staat toch
altijd onze eerste plicht om van dit volk goede Christenen te maken.
Veel wetenschappelijk onderzoek moge hiervoor nodig zijn — wie zal

het ontkennen? — maar dit onderzoek kome in dienst van een hoger
doel. Al onze activiteit in dit land moet direct of indirect gericht zijn
op het geestelijk welzijn van de 'mens Papoea', onze broeder in
Christus.
De Kerk, ofschoon één in leer over de gehele wereld, vertoont
aspecten die variëren alnaargelang de aard en de cultuur der volkeren. Ons geloof wordt op zeer verschillende manieren beleefd.
Toch zijn wij echter al te gemakkelijk geneigd mèt het essentiële
onze locale versie van het Christendom over te planten en de 'heiden
met zijn geheel ander gedachteleven te dwingen in een keurslijf, dat
hem cultureel volstrekt niet past.
Het is de grote verdienste van dit boek, dat het tegen deze neiging
stelling neemt. Pater Boelaars ziet ook in de Papoea-culturen het
goede, het algemeen-menselijke en hij erkent het recht van de Papoea
dat te mogen behouden. De ethnoloog bestudeerde de zeden en gebruiken, maar de priester zocht, ook in de meest barbaarse instellingen, naar het licht dat God elke mens heeft gegeven.
De Papoea heeft het recht dat licht, hoe zwak het ook soms moge
schijnen, te behouden. Het is van het grootste belang voor het missiewerk, dat in de bestaande culturen het aanvaardbare, dat soms zelfs
zeer schoon is, behouden blijft, zodat er op voortgebouwd kan
worden.
Van deze mogelijkheden en de daarbij op de voorgrond tredende
problemen geeft Pater Boelaars een treffend beeld.
Den Haag 11 Juli 1953
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J. P. K. VAN EECHOUD

TER INLEIDING

In de maand September van het jaar 1949 werd mij op het Ministerie
van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen een onderhoud toegestaan
met zijne Excellentie de Gouverneur van Nederlands Nieuw Guinea.
Na mijn promotie tot doctor in de Letteren en Wijsbegeerte te
Utrecht in Juni 1950 mocht een bespreking ter zelfder plaatse aan
hetgeen reeds met Zijne Excellentie de Gouverneur overwogen was
concrete vorm geven in een voorlopige, later definitief geworden
formulering van mijn status en werk ten aanzien van het taalkundig
en ethnographisch onderzoek op Nederlands Nieuw Guinea. Hierbij
werd mij de status verleend van 'ambtenaar in tijdelijke dienst', terwijl plaats en omgrenzing van mijn taak ter nadere bepaling werd
overgelaten aan het onderling overleg tussen het Hoofd van het
Kantoor voor Bevolkingszaken te Hollandia en Zijne Hoogwaardige
Excellentie de Vicaris van Zuid Nieuw Guinea te Merauke.
Dit overleg stelde mij in de gelegenheid om een oriëntatiereis te
maken langs de Maro, de Kumbe, de Bian, de Muju en de Mappi
alsmede langs de Zuidkust als voorbereiding op mijn eigenlijke taak:
een meer volledig onderzoek naar de taal en de cultuur van de
bevolking in het Mappigebied.
Van deze oriëntatiereis wil dit boek een weerslag zijn.
Aanvankelijk was de Regering in Nederland huiverig om aan mij,
een Katholiek Priester, een taak als deze op 's Lands kosten op te
dragen. Gaarne werd erkend, dat ik dezelfde gespecificeerde opleiding had genoten na mijn studies van philosophie en theologie
als degenen, die in aanmerking kwamen voor zulk een werkkring;
bekend was het ook aan de leiding op het Departement, dat reeds
vóór de oorlog verscheidene leden der Protestantse Zendingsgenootschappen een gelijke dubbele functie hadden bekleed: taai-ambtenaar voor het Gouvernement en bijbelvertaler voor het eigen Genootschap in het toenmalige Nederlands-Indië. Het gevaar echter dat de
ethnograaf zijn vooruitgeschoven post zou benutten als invalspoort
voor zijn belijdenis bleef tot voorzichtigheid manen.
Mijnerzijds bracht ik ten gunste van een plaatsing op Zuid Nieuw
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Guinea — het missieterrein van de Congregatie der Missionarissen
van het H. Hart, waarvan ik lid ben — met klem naar voren, dat
niemand zulk een uitgelezen kans bezit om door te dringen tot hetgeen leeft in hoofd en hart der Nederland toevertrouwde Papua's,
als degene, die door zijn tweevoudige functie van ethnograaf en
missionaris vanzelfsprekend toegang heeft tot alle hulpmiddelen,
welke een onderzoek kunnen doen slagen. De collega's op Nieuw
Guinea zijn juist degenen, die als de blijvende mensen steeds, ook
door het Bestuur, om inlichtingen omtrent zeden en gewoonten worden gevraagd en die, uit rijke ervaring van lange jaren puttend, zowel
feiten als achtergronden vermogen mede te delen. Voortdurend zijn
zij er op bedacht, — hetgeen toch ook de bedoeling is van de Regering
ten overstaan van het ethnographisch onderzoek — aan de door hen
verworven kennis richtlijnen te ontlenen voor de materiële en geestelijke opheffing van „hun" volk. Op hun woord staan ook de onderwijzers, waarvan meerderen met bewonderenswaardige trouw
decaden met deze stammen hebben opgeleefd, alsmede de catechisten, genomen uit de inheemsen zelf, het onderzoek ten dienste.
De materiële voordelen van transport en huisvesting laten we dan
nog geheel buiten beschouwing.
Nu, met de gegevens van de beëindigde oriëntatiereis in de hand,
heb ik het gewaagd mijn indrukken op papier te stellen: enerzijds
om voor wie nog aan het nut van mijn aanstelling zou twijfelen de
geldigheid van de aangevoerde redenen te rechtvaardigen; anderzijds
om mijn erkentelijkheid te betonen voor de van verschillende zijden
— bijzonder door de Confraters — gul geschonken hulp bij dit eerste
rondkijken op Zuid Nieuw Guinea.
Ik volg bij mijn beschrijving de feiten, zoals die zich hebben voorgedaan, met een toevoeging van de beschouwingen, welke bij besprekingen van de gegevens met verschillende personen van het
Bestuur, van Onderwijs, Missie en Zending naar voren werden
gebracht. Daar er mij niets aan gelegen is, iemand in zijn eer of
goede bedoelingen te na te komen, laat ik bij mogelijke kritiek de
namen der fungerende personen achterwege en vergenoeg mij met
titels en instanties te vermelden. Kritiek zal er echter niet veel zijn.
Het besef een nieuweling te zijn weerhoudt mij en steeds is mij het
woord van Chesterton nog lief: „the aim of life is appreciation".
Dit boek werd niet geschreven voor kinderen, grote of kleine, al
is het van de hand van een missionaris. Het werd evenmin geschreven voor vakgeleerden, al is het samengesteld door een ethnograaf.
Te zijner tijd hoop ik wat hier wordt aangeraakt, minder schetsmatig
en meer tot in de détails verantwoord, ter publicatie voor te leggen.
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Thans werd enkel een aantal gegevens gebundeld voor allen, die
werkelijk belangstellen in het leven der Papua's, met wie zij graag
ter eigen oriëntatie nader kennis willen maken, daar zij als goede
Nederlanders zich bewust zijn geworden van de verantwoordelijke
taak, welke ons volk ten overstaan van Nieuw Guinea de schouders
drukt.
Képi, 10 Februari 1952.

Een lijst van de voorkomende vreemde woorden vindt de lezer achteraan in
het boek.
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ZUID NIEUW GUINEA

EEN PROEFONDERZOEK

D

AARJUIST NAM IK AFSCHEID VAN DE STRALEND
gelukkige mens Massa. Massa, de krachtig gebouwde
Marindinees, had van mij een broek gekregen en uitte spontaan zijn vreugde over dit kostbaar kleinood.Met dankbaarheid in
zijn zwarte ogen en met de broek onder de arm stapte hij statig het
missieterrein af. Massa had zijn broek eerlijk verdiend. Tien dagen
geleden had hij Pastoor Schuur en mij in zijn prachtige boomstam
de Maro-rivier opgeroeid en toen het avond was geworden, had hij
ons beiden voor de nacht te logeren gevraagd in zijn nieuwe huis.
De volgende dag had hij onze twee zwaarste patrouilleblikken op
de nek genomen, om daarmee vier uur ver te lopen van de rivier tot
aan de kampong Mbur. Het moet gezegd, ondanks zijn rotsvaste
belofte ons na een week weer te komen ophalen, was hij met prauw
en al in geen velden of wegen te bekennen geweest. Dat had ons
een dag lopen gekost, meestal tot over de knieën door het water.
Maar een man als Massa neem je dat niet kwalijk.
Ziet u zelf! De situatie was deze: ik zou voor de eerste keer het binnenland ingaan om eens te proberen iets van de taal en gewoonten
van een kampong te weten te komen. Mijn Maleis rook nog erg naar
de schoolbanken en of ik er nu al veel of weinig van wist, ik kon in
ieder geval bijna geen woord van die taal op het juiste ogenblik
naar voren brengen. Je schuift als grasgroene nieuweling ook zo maar
niet op je eentje de rimbu in. Ik was daarom erg blij, dat Pastoor
Schuur, die juist van zijn verlof in Holland terug was, de zorg voor
het welslagen van dit tochtje op zich nam. Het krijgsplan was spoedig
opgemaakt: wij zouden ons een week in Mbur gaan nestelen en beladen met gegevens over taal en levenswijze van de Mburezen triomfantelijk Merauke weer binnentrekken. Eenmaal het plan vastgesteld...
wat ligt er meer voor de hand, dan niet langer dralen en op te stappen. Maar dat was het nu juist. In de heersende regentijd is Merauke
omgeven door moerassen, en als het niet beslist moet... zoek je liever
een prauw dan het lugubere pad onder water. De eerste poging om
uit Merauke weg te komen verliep aldus: de Guru van Kuper,
het dichtst bijgelegen dorp aan de Maro, kreeg per extra bode een
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brief: „Stuur Woensdag 28 Februari een prauw met de drie mannen
uit Mbur, die bij U in het dorp zijn, naar de kleine steiger te Merauke.
Twee Pastoors moeten naar Mbur". Het antwoord van de Guru
luidde: „Er is geen prauw beschikbaar en de drie bedoelde mannen
zijn hier aan het werk voor het gouvernement".
Tweede poging: er zijn juist mannen van de bovenloop van de
Merauke-rivier met een prauw de rivier afgezakt. Zij worden gevraagd ons beiden mede te nemen, wanneer zij weer de rivier opgaan.
Zij vertrekken pas de volgende week. Wij kunnen daar niet op
wachten.
Derde poging: Pastoor Schuur gaat een prauw zoeken en vindt Massa.
Massa heeft een prauw, Massa wil ons wel de rivier opbrengen, als
wij Woensdag om één uur met onze bagage aan de kleine steiger
zijn. Om één uur keert het getij en stroomt het zeewater de rivier op.
Dan is het mogelijk tegen de Maro-stroom op te roeien. De Guru
van Kuper belooft vijf grotere schooljongens als dragers en roeiers.
Het zal er van gaan komen. De Zusters zorgen voor het eten: een
zakje rijst, een bus geroosterd brood en wat blikjes. De kleren en mijn
studiemateriaal gaan in oude petroleumblikken, potten en pannen
in een grote mand, ons slaapmatje, een kussen, een deken en muskietennet worden in een zeil gedraaid, dat tevens als bed zal dienen.
Alles wordt op de jeep geladen en daar-gaat-ie naar de steiger. Om
één uur staan wij daar met al onze bullen. Verder niemand te zien.
De jeep rijdt weg. Uit een oud karkas van een boot duiken onze
dragers op, maar van Massa geen spoor. Geduld.... Maar wij hebben
haast! Als we niet op tijd vertrekken, kunnen we vóór donker niet in
Mbur zijn. Na een kwartiertje komt Massa aangewandeld; een
bronzen figuur met roeispanen over de schouder. De prauw van
Massa ligt nog op de kant. Vijf jongens en Massa sjorren en trekken
een behoorlijke tijd om het vaartuigje uit de kniehoge klei los te
wrikken. Eenmaal dat de machtige boom te water is gegleden, is
vertrekken opgelegd. Onze bagage wordt ingeladen en wij zelf staan
op het punt langs een voorhistorische ladder in het wankele vaartuigje af te dalen, als Massa rustig wegwandelt en een uur lang een
praatje gaat maken bij een oude vriend, die daar toevallig juist aan
het sago kloppen is. Massa denkt: het water begint wel om één uur
op te lopen, maar eigenlijk kun je pas om half vier er goed van
profiteren. Dus je laat het rustig half vier worden. Maar dan vertrekken we ook. Voor het eerst zit ik op de bodem van een uitgeholde
boomstam. Pastoor Schuur zit tegenover mij. Wij leunen met de rug
tegen een paar vakkundig opgestelde patrouilleblikken. Het angstzweet moet me nu gaan uitbreken; krokodillen moeten nu van onder
het water op ons af komen, de boom moet zo maar raar dobberen
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op de golfjes. Niets daarvan. Het water is spiegelglad, geen krokodil
te bespeuren, het wordt een heerlijk heenglijden tussen de hoge
groene randen van de bossen op de oevers. De kali draait en keert
zich in allerlei bochten. Massa geeft op tijd een teken en we snijden
een bocht af door over te steken. Midden op het water beginnen de
roeiers te zingen, de zang der Primitieven. Het zijn meer halve dan
hele noten. In de late namiddag klinkt dit melodieuze roepen onverwacht aangrijpend.
Nauwelijks zijn we een kwartiertje aan het varen vlak langs de oever
of één van de roeiers springt de kant op, hijst zich door de modder
en haalt onder het struikgewas een cocosnoot vandaan. Dat is voor
vanavond bij de sago. Deze schooljongens zijn vanmorgen zonder
eten van huis gegaan, dat blijkt nu ook. Onze blikken zitten dichtgebonden en zijn nu zo opgestapeld, dat het onderweg niet mogelijk
is deze open te maken. Pastoor Schuur geeft hen wat tabak. Maar
ze hebben geen cigarettenpapier. Hadden we nu maar een krant!
Het gewone cigarettenpapier immers hier op Nieuw Guinea voor
roeiers en dragers is een stukje van De Maasbode of De Tijd, De
Nieuwe Eeuw of De Linie, afkomstig van een of andere missiestatie.
Ik heb een notablokje bij me. De velletjes worden rondgedeeld en ik
zie niet zonder humor, dat het kostbare papier, dat de wetenschap
had moeten dienen, in rookwolkjes opgaat. We steken weer over.
De eerste keer zongen de roeiers. Ik had toen al voorzichtig de
hypothese naar voren gebracht, dat de roeiers die juist waren gaan
zingen toen zij midden op de kali waren, dit deden uit een primitief
angstgevoel. Maar nu zongen ze helemaal niet. Mijn eerste hypothese viel daarmee in het water. Die primitieve angst had meer in
mij zelf dan in de Primitieven gezeten. Er wordt halt gehouden en een
der jongens verdwijnt in het bos. We wachten een hele tijd. Juist
daar woonde familie van die jongen. Hij kwam met de sago terug, die
bij de klapper behoorde, welke zij een paar uur vroeger hadden ontdekt. Zo komen zij aan de kost. Hier een visje en daar een vrucht, ginds
wat sago en straks een klapper. En vind je niets, dan heb je honger.
Maar rnondvoorraad meenemen?.... Niemand die daaraan denkt.
We schieten maar niet op. Het zal over een uurtje gaan schemeren
en dan is het gauw donker. Massa vraagt vuur voor zijn cigaret en
zegt langzaam: „De Golar-rivier is te halen, maar ik heb hier niet
ver vandaan een nieuw huis gebouwd"... Het is duidelijk, Mbur is
volgens Massa vandaag niet meer te bereiken. We kunnen nu wel
naar de Golar gaan, het punt vanwaar we zullen moeten lopen, maar
waarom daar kamperen, als Massa hier, niet zover van die rivier, een
huis heeft staan? Hij biedt ons het logies zelf aan. Pastoor Schuur
kijkt mij eens aan; daar heb je het al, we halen Mbur niet! Ik lach
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maar eens, ik wil dat huisje van Massa wel eens zien. De eerste nacht
in het binnenland zullen we doorbrengen in een echt Papuahuis.
Voor een ethnograaf om van te smullen. Het huis zal wel niet boven
in een boom zitten in deze streek en... een beetje ongevaarlijke romantiek trekt me wel aan. We komen aan de kant. Ik gluur door de struiken; geen huis te zien. Ik vermoed dat het wat verder van het water
afligt op een droog plekje. We stappen uit en volgen Massa enkele
tientallen meters langs een modderig paadje. Dan zie ik ineens een
klein laag afdakje van palmbladeren, die uitgespreid liggen op enkele
latten, welke gestut worden door een paar bambus, aan de ene kant
twee meter, aan de andere kant nog geen meter hoog. Op de grond
ligt wat vochtige halfvergane bruine rommel. Dat varkenstalletje
is het ,nieuwe huis' van Massa, waar ik mijn eerste nacht buiten zal
doorbrengen. Toen heb ik maar eens hartelijk gelachen om mijn
naïviteit, welke mij een simpel maar toch dragelijk huisje had voorgesteld. Een ,nieuw' huis betekent: een niet geheel vermolmd afdakje... en niets meer.
Terwijl de jongens de bagage uit de prauw halen, is Massa druk
bezig de palen van zijn huis recht te zetten. Als dat gebeurd is, verdwijnt hij met zijn hakmes in de struiken en komt al spoedig terug
met de versgekapte bambu en nieuwe palmbladeren. In een half
uurtje heeft hij een nieuw bijgebouwtje aan zijn huis toegevoegd,
waar de Tuans droog zullen kunnen overnachten.
Een vuurtje is gauw gemaakt, water is er genoeg in de rivier. Weldra
pruttelt ons koffieketeltje. Voor het helemaal donker is, hebben wij
één van onze klambus onder het dakje uitgespannen en daaronder
onze matjes uitgespreid. We eten een hapje en kruipen onder het
gaas, waar een petroleumlamp op een patrouilleblik ons hoekje tot
een gezellig kamertje omtovert. De muskieten die binnengekomen
zijn bij het opzetten van de tent worden onbarmhartig uitgemoord
en bij het genot van een sigaar (we zijn beiden pas uit Holland)
maken we van de nood een deugd. We vertellen elkaar ons hele
repertoir van grappen en proberen dan wat te soezen, overtuigd, dat
er van slapen wel niet veel zal komen. Ik mag er gewoon niet aan
denken, dat ons hutje van alle kanten open is en elke slang of krokodil een heerlijk brokje voor het grijpen heeft.
Om twaalf uur schrik ik wakker. We hadden de lamp uitgeblazen en
blijkbaar had Morpheus mij toch te pakken gekregen. Door de
klambu heen zie ik een stevig vuurtje. De dragers zijn aan het eten
geslagen. De sago is gepoft en de kokosnoot is door de brei gemengd. Onder groot lawaai wordt het lekkers nu naar binnen gewerkt. Als de rust is weergekeerd, proberen we nogmaals in te
dutten. Vroeg in de morgen springt Pastoor Schuur naast me over14

eind: „Het is al zes uur, we moeten zo spoedig mogelijk weer de
prauw in, anders keert het water en kunnen we de Golar niet invaren". Ik vind het wel erg donker voor zes uur 's morgens, maar
iedereen wordt opgepord en met een aanmaning hier en een handje
helpen daar raakt het hele kampement in beweging. Een uur later
ligt de prauw start-klaar. Als het licht wordt, merk ik, dat het nu pas
zes uur is. Och, dat is zo de gewoonte en de truck van de man op
tournee. Wil je om zes uur op stap zijn, dan begin je om vijf uur al
te brullen, dat het bijna te laat is.
Tot grote hilariteit van de roeiers glij ik bij het instappen uit en kom
languit op de bodem van de prauw terecht. Laat ze maar lachen, wij
varen en de Golar komt in zicht. Om half zeven bindt Massa zijn boot
vast, dicht bij de oever. We moeten er uit. Het lopen gaat beginnen.
Toen gebeurde er iets, wat ik niet gauw zal vergeten. Pastoor Schuur
in eigen persoon ging staan en stapte zo maar pardoes uit de prauw
in het water en waadde naar de kant. Dat had ik dus ook maar te
doen, op mijn nuchtere maag, 's morgens om half zeven, in het nog
kille schemerdonker. Nu kun je in je jeugd nog zo graag tot wanhoop van je moeder door de plassen hebben gedabd en nu kan het
zijn, dat pootjebaaien eens je liefste bezigheid was, het blijft een rare
ervaring om gekleed in een lange broek en voorzien van putties zo
maar ineens in het water te stappen, enkel en alleen, omdat je van
plan bent om naar een kampong te lopen. Onbewust had ik gehoopt,
dat Massa die prauw nog wel dichter naar de kant zou halen... of
eigenlijk... ik had wel die verhalen van missionarissen en rimbutrappers over moerassen en rivieren gelezen, maar dat dit nu echt
ging gebeuren aan mijn eigen lijf, dat ik zelf gewoon te water moest,
daar had ik niet van terug. Ik ben uit de prauw gestapt en heb de
kust bereikt. We hebben de hele voormiddag verder door het water
gekruid, maar die eerste stap... Op de kant onder een bambuboompje
dronken wij de koffie op, die we wel in het kampement hadden laten
zetten, maar die toen nog te heet was om daar gedronken te worden.
Massa had de prauw nu aan alle zijden tussen bambustaken vastgelegd en kwam ook op het droge. Hij had al laten horen, dat hij
mee ging naar Mbur. Wij hadden zijn prauw nodig gehad, maar
hadden op hem als drager niet gerekend. „Geef mij de twee zwaarste
blikken maar", zei hij. We deden het. Onderweg gaf hij met een enkel
woord uiting aan zijn gedachten. Die jongens van Kuper, dat was te
klein grut, daar kon je toch eigenlijk niet mee de rimbu in. Dat vond
hij, Massa, onverantwoordelijk. „Geef mij die twee zwaarste blikken
maar", had hij gezegd. Wie had zo iets verwacht van een nog niet
zo lang bekeerde koppensneller? Massa, al liet je ons in de steek bij
de terugtocht, dit vergeten we niet
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Even voordat de dragers hun portie oppakten, zag ik dat één der
jongens een groene bambustok in de grond plantte en er met rotan
twee dwarslatten aan vastmaakte. De wetenschapper in mij richtte
zich hoog op. Hier had je het nu; een toversymbool werd opgericht,
waar je zelf bij stond. Wat zou hiervan de diepe betekenis wel zijn?
De jonge man nam zijn mes en sneed in de middelste paal enkele
figuurtjes, die leken op letters; bovenaan: TH; daaronder: 'eobal'; en
nog lager 'dus'. Ik er op af. In alle Maleis, dat ik machtig was, vroeg
ik, wat dit alles te beduiden had? „Och", zei de knaap, „dat is zo
maar voor de aardigheid." Daar geloofde ik nu juist niets van; dat
zeggen ze altijd, als wij het niet mogen weten. Ik vroeg verder. Hij
legde geduldig uit: „Het is om te laten zien, dat wij hier zijn geweest
en leuk om later terug te vinden, als we weer eens hier komen." —
„Maar wat moeten die tekens beduiden?" Hij las nu langzaam wat
hij geschreven had: „TH-eobal-dus" en zei: „Dat is mijn naam,
ik heet Theobaldus".... Enigszins verrast bij het horen van deze
nuchtere oplossing, droop ik af. De jeugdige ijver van de onderzoeker
kreeg een kleine knak.
We doken van onze zandplaat af een klein riviertje in, dat de hoofdweg bleek te zijn naar Mbur. Afwisselend ging het nu over modderige
paadjes of door ondiepe moerassen. Massa had ons gezegd, dat we
maar door één rivier hoefden. In deze regentijd stond daar wel veel
water in, maar dieper dan de borst was die toch niet. Zo trokken we
door een landschap van open bossen en groene vlakten. Op een droge
plek werd elk uur gerust. De kranten waren in het bivak uit de blikken gekomen, zodat de dragers telkens bij een cigaretje op adem
konden komen. Na de derde rust kwam de kali Tamal in zicht. Ja,
dat dacht ik. Ik verwachtte een klein riviertje, waarvan je de overkant
goed kon zien en waarin je even tot de borst induikt om dan op de
andere oever van je dappere daad te gaan genieten. Maar dat viel
tegen. Onze kali bleek een diep moeras te zijn, waarin we zevenmaal
tot de borst en de rest van tijd tot tijd over de knieën wegzakten.
Mijn begrip 'kali' werd herzien. Bij een paar klapperbomen werd na
dit spelletje waterpolo gepauseerd. Een der knapen klom handig in
de boom en haalde enkele jonge klappernoten naar beneden. Keurig
werd er aan de ene zijde een gaatje ingehakt en spoedig stonden we
allen met het hoofd achterover van de heerlijke koele melk te genieten. Massa stond het af te zien en toen hij mij daar rond en wel zag
staan, stevig op de grond geplant en van huis uit meer in de breedte
dan in de lengte uitgeschoten, kwam plotseling zijn hele mensenetersnatuur weer boven en terwijl het water hem door de mond liep en
zijn ogen van verlangen naar dit hapje straalden, liet hij zich ontvallen: „Orang gemuk", Oh, wat een dikke man! Gelukkig liet hij het
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