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INLEIDING.

De Maatschappij ter bevordering van het natuurkundig
onderzoek in de Nederlandsche koloniën verzocht mij een
reisverhaal samen te stellen van de Nieuw Guinea Expeditie
van 1903. Met genoegen voldoe ik aan dit verzoek, maar
ben bevreesd, dat mijn ongeoefende pen zeer gebrekkig heeft
weergegeven, wat ik wenschte te verhalen. Ik begin mijn
schets te Metu Débi, onze tijdelijke vestiging en spaar den
lezer een verhaal van de reis per mailboot van Holland naar
Indië, dat reeds zoo dikwijls meesterlijk door anderen is
weergegeven, hoewel de verleiding bij mij groot was om
zulks toch te doen, daar de indrukken aan boord van een
schip naar de tropen zoo talrijk en varieerend zijn. Ik heb
dit boek opgedragen aan onzen leider uit hoogachting en
vriendschap en als bewijs, hoezeer ik zijnen persoon gedurende
onze wederwaardigheden heb geapprecieerd en hoezeer ik
zijne werkkracht heb bewonderd; eene werkkracht, die zoo'n
goeden invloed moest hebben op de overige leden der
expeditie.
Wanneer ik mij nu en dan een op- of aanmerking over
land en volk veroorloof, dan dient dit te worden opgevat als
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afkomstig van iemand, die slechts terloops heeft waargenomen,
maar geen grondige studie van een en ander heeft gemaakt.
De foto's, die gereproduceerd werden, zijn afkomstig van
de clichés van de H.H. J. A. VAN BALEN, J. M. DUMAS,
P. E . MOOLENBURGH, J. W . VAN NOUHUYS EN G. A . J. VAN
DER SANDE.

HOOFDSTUK I.

Metu Débi.
p den 13den Maart 1903 des voormiddags
ten elf uur en vijftien minuten viel het
anker van het G.SS. „Zeemeeuw", in de
nabijheid van kaap Pi in de Humboldtbaai,
en wij zouden voor geruimen tijd dit gastvrije schip, ons
welwillend door de Regeering ter beschikking gesteld, verlaten.
Het plan was om een huis met „bijgebouwen" op te richten op het eiland Metu Débi in de Jotefa- of binnenbaai
der Humboldtbaai gelegen. Vandaar uit konden wij dan
tochten ondernemen naar het Sentanimeer en het binnenland, terwijl de kampongs rondom de Humboldtbaai gelegen
een vruchtbaar veld voor de anthropologie en ethnographie
konden opleveren. Verder zoude er veel verzameld kunnen
worden op zoölogisch en botanisch gebied.
De expeditie bestond uit Prof. Dr. C. E. A. WlCHMANN,
die het geologisch gedeelte voor zijn rekening had genomen; G. A. J. VAN DER SANDE, Officier van gezondheid
1e klasse bij de K. N. M., die, behalve dat hij op anthropo1
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logisch en ethnographisch gebied zoude werkzaam zijn, voor
de gezondheid van de leden der expeditie zoude zorgen en

Gezicht op de Jotefa- en Humboldtbaai en Metu Débi.

van allen, die hem kwamen consulteeren. Voorts L. F. DE
BEAUFORT, die op zoölogisch gebied zoude werken, terwijl
ik hem daarmede behulpzaam zoude zijn. De expeditie had
zich mede de hulp verzekerd van den heer J. M. DUMAS,
die reeds vroeger op Nieuw Guinea was geweest en onder
anderen van grooten dienst is geweest bij de opname van
het Sentánimeer door H. M. Cerani ¹). Hij was bekend rnet
¹) Voordvacht over de reis van H. M. Ceram in de wateren ter noordkust
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het leven in het oerbosch en vond zijn weerga niet in het
bouwen van hutten met materialen onmiddelijk uit het bosch
gehaald. Voor de botanie was medegegaan de mantri van
's Lands Plantentuin te Buitenzorg met name MAS DJIPJA
en zijn helper ATJIP, ook wel door ons genoemd de ,,zure
Atjip" wegens zijn onaangenaam humeur.
Verder onze jongens: ASSANG voor Professor, JOHARI voor
den dokter, SARIO voor DE BEAUFORT, voor mij INGGU;
allen door tusschenkomst van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg verkregen en MARINGI, een Ternataan, voor DUMAS.
o

o

'

'

Als jagers hadden \vij van Ternate medegenomen RASS1P
en MARINGI, die vroeger reeds op Nieuw Guinea waren geweest om paradijsvogels te jagen.
Daarna moet ik nog vermelden, alhoewel met een soort
van wrevel, als ik nog aan hen denk, de dertig koelies of
te wel de vermomde „Dajakkers."
De keuze was gevallen op Dajakkers, omdat DUMAS op
zijnen tocht op de Ambernorivier zooveel genoegen had gehad van de mannen, die hij had medegenomen van NoordBorneo, alwaar hij eene bezitting heeft. Verscheidene zijn
helaas het slachtoffer geworden van de zoo verraderlijke
ziekte de beri-beri. Zij staan bekend als uitstekende roeiers
en deze hadden wij juist noodig voor het oproeien van de
Tami-rivier, ten einde het land zoo ver mogelijk binnen te
dringen. Ons gewerden echter uit Bandjermasin een dertigtal
personen, die alle mogelijke slechte eigenschappen in zich
van Nieuw Guinea in 1901, door H. E. BARON VAN ASBECK, luit. t. zee 2de
klasse, in de buitengewone vergadering der Maatschappij van 22 October 1902.
Maatschappij ter Bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën. Bulletin n°. 41.
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vereenigden, verder waren zij van de meest verschillende
oorden van Indië afkomstig; zelfs bevond zich onder hen
een Arabier ABDULLAH, die hard moest werken voor zijn
miniatuur harem te Bandjermasin. Als uitspanning hielden
deze personen zich bezig met het spel en de gevolgen bleven dan ook niet uit; diefstal was hun ook niet vreemd.
Van alcoholische dranken, die door de Mohamedanen niet
gebruikt worden, waren zij ook niet afkeerig en overigens was
de bandeloosheid zeer groot bij de aankomst van een boot
der Pakketvaartmaatschappij, een algemeen erkende feestdag
op ons anders zoo kalm eiland; maar hierover later.
Tot onze huisgcnooten behoorden ook een zestal honden
met de volgende namen: Tikoes, aldus gedoopt wegens zijn
muiskleur, die bijzonder schuw was en daardoor zijn dood heeft
gevonden. Bij een tocht in de baai h zij aan land gesprongen,
wij konden haar niet meer vangen en daarna hebben wij
haar nooit weer teruggezien. Wellicht leeft zij thans in een
Papoesche kampong en ondervindt zij dezelfde slechte behandeling als hare rasgenooten en helpt zij mede tot verbetering van het Papoesche hondenras. Ten tweede Matjan,
aldus genoemd naar de tijgerkleurige streepen; verder
de Kortstaart, de trouwe volgeling van v. D. SANDE; de
Langstaart; Gigi, een naam, die zij kreeg, omdat zij in
den beginne zoo vlug hare tanden gebruikte en ten slotte
de kleine schuwe Locomotief, die haar naam te danken had
aan haren zonderlingen bouw. Deze honden werden door
ons medegenomen om te dienen als waakhonden en werden
o

door DE BEAUFORT en mij uitgezocht in het zoogenaamde
kettingkwartier te Batavia, waar niet alleen gestraften werden opgeborgen, maar ook honden, die onbeheerd op straat
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gevonden worden, om daarna afgemaakt te worden. Uit de
ons voorgebrachte viervoeters kozen wij bovengenoemd zestal.
De directeur van het kettingkwartier was zoo vriendelijk
om voor mij zes kooien te laten maken om daarin de honden aan boord mede te nemen. Nooit zal ik den dag vergeten, waarop zij in ons hotel arriveerden. Het was reeds
donker, toen ik een lange rij dos à dos het voorplein van
het hotel zag oprijden. Weinig vermoedde ik, dat elk dier
kleine rijtuigen één groote bamboekooi met één hond bevatte. Toen zij dichter bij gekomen waren, begreep ik wat
deze optocht beteekende; ik dacht met schrik aan den nacht,
dien wij zouden hebben door te brengen", wanneer deze
dieren in hunne taal zouden gaan vragen om uitgelaten te
worden. Gelukkig liep alles goed af en overschreewden zij
het gewone concert der kamponghonden niet.
Ik zal den lezer de beschrijving van al de ellende besparen, die ik met deze honden heb doorgemaakt aan boord
van de diverse booten, waarmede wij Nieuw-Guinea moesten
bereiken. Ieder, die wel eens aan boord i.s geweest, weet
hoezeer men daar aan netheid en orde gehecht is; verder
dat de Mohamedaan den hond als een onrein dier beschouwt
en niet ten onrechte. Ik was clan ook blij, toen zij goed en
wel op Metu Débi waren aangekomen en was zoo genezen
van deze hondentransporten, dat ik er niet toe heb kunnen
komen om een paar Papoesche honden mede te nemen naar
Holland. Nu heb ik daar natuurlijk spijt van, daar de aldaar
levende dieren een zeer eigenaardig karakter vertoonen en
men toch wel kan aannemen, dat er niet veel honden zijn
ingevoerd, zooals wij dit hebben gedaan. Misschien is er hier
wel sprake" van een oorspronkelijk ras.
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De Papoea gebruikt zijne honden om er mede te jagen,
voornamelijk om wilde zwijnen te drijven of om de jonge
varkens te vangen, die dan te huis worden opgevoed en vet
gemest om later te worden geconsumeerd.'
Het eiland herbergde verder den controleur van het Binnenlandsch bestuur, P. E. MOOLENBURGH. Deze had, behalve
zijne bedienden, eenige oppassers, die af en toe den tijd
trachtten door te brengen met exercitiën te houden. Als
huisjongen van den controleur wil ik gaarne hier vermelden
Mansinam, een Papoea afkomstig uit de Walckenaersbaai,
die echter geheel geciviliseerd was en ons menigen goeden
dienst heeft bewezen. Zijne foux rires en zijne vroolijkheid
zal ik niet licht vergeten.
De gezaghebber van het G.S.S. de Zeemeeuw had ik bijna
bij de expeditie genoemd, daar hij toch bijna al onze tochten
heeft medegemaakt. In een afzonderlijk hoofdstuk zal ik ons
leven aan boord van de Zeemeeuw behandelen.
Op het eiland waren dok een tweetal toko's, waar ruilmiddelen verkrijgbaar waren, die door de Papoea's het meest
gewild waren. Ik wil hier eenige regelen wijden aan deze
zoo belangrijke factor voor een verblijf op Nieuw-Guinea:
In de eerste plaats tabak, die van de firma Weduwe VAN NELLE
alleen is gezocht, in de bekende kleine donkerblauwe pakjes;
deze zijn gemakkelijk ia stukken te snijden of in plukjes te
verdeelen naar mate van de waarde van het te koopen voorwerp. Bij de tabak behoort cigarettenpapier en lucifers.
Sigaren worden niet gevraagd, trouwens in geheel Indië is
dit een lastig artikel wegens het vochtige klimaat. Daarna
komen de kralen, ook dit artikel is zeer aan mode onderhevig en tijdens ons verblijf waren de kleine kralen alleen

Onze jagers Rassip en Maringi.

