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JAC. HOOGERBRUGGE

SENTANI-MEER,
MYTHE EN ORNAMENT
(met foto's en schetsen van de schrijver)

Een collectie mythen en voorwerpen van het Sentani-meer,
bijeengebracht gedurende de periode dat ik in Hollandia
werkzaam was (van 1956 tot 1963), tezamen met een aantal
ter plaatse gemaakte aantekeningen.
De interpretatie van de mythen werd gebaseerd op gesprekken met Dr. F. C. Kamma, die ik zeer dankbaar ben voor
zijn raadgevingen.
Voorts wil ik gaarne mijn dank uitspreken aan Prof. Dr.
A. A. Gerbrands, wiens stimulerende belangstelling voor mij
van grote waarde is geweest.
I. ALGEMEEN.
Het woord Sentani heeft in de Sentani-taal geen betekenis. Volgens locale overlevering echter, duidde destijds de bevolking van de kust de bewoners van het Sentanimeer aan met het woord „Heram". Dit woord „Heram" zou door de in later tijden
binnengekomen vreemdelingen verbasterd zijn tot „Setam", welk woord tenslotte
geleid zou hebben tot het inmiddels gebruikelijke woord Sentani.
De bewoners van het Sentani-meer zelf noemen het meer „Bu Jakala" = water helder. Opgemerkt zij dat het woord „heram" nog terug te vinden is in de „ere-naam"
van de huidige Ondofolo van de clan Ohei, namelijk „Heram-Tasingkrebeuw".
N.B. Ondofolo — ook Ondoforo en Ondoafi — is de „titel" van het clanhoofd.
Rondom en op het meer liggen een 24-tal kampongs met een bevolking van ongeveer
6000 zielen. Het merendeel van deze kampongs is in een recent verleden ontstaan.
Onderlinge onenigheid tussen de bewoners van een dorp, in de hand gewerkt door
toenemend plaatsgebrek op de eilandjes, leidde er toe dat groepen zich afsplitsten
en een eigen, nieuwe kampong gingen stichten.
De bevolking concentreert zich in drie gebieden. In elk dezer gebieden ligt een
„moeder-eiland" waaromheen de locale geschiedenis zich afspeelt en waarvandaan
de afsplitsingen hebben plaats gevonden.
In het Oosten ligt het eiland Asei met de kampong Asei, waaruit zich afgesplitst
hebben Ajapo, Asei-Ketjil, Waena en Joka. Poeëe neemt een zelfstandige plaats in.
In het Midden ligt het eiland Adjauw met de kampongs Ifar-Besar, Ifar-Ketjil en
Siboiboi, waaruit voortgekomen zijn Jobe, Jabuai, Sereh, Pujoh-Besar, Pujoh-Ketjil,
Siboiboi-Ketjil, en Ifar-Babrongko. Abar, Simporo en Netar hebben een eigen geschiedenis.
In het Westen ligt het eiland Jonokom met de kampong Kwadeware, waaruit de
plaatsen Dojo, Sosirih, Jaconde en Dondai ontstaan zijn.
5

II. MYTHEN.
Bij gesprekken met de bewoners blijkt al spoedig dat een deel zich als „oorspronkelijke" bewoners beschouwt, terwijl een ander, groter, deel zich „binnenkomers
uit het Oosten" noemt.
Alleen in het Midden-deel van het meer vormen deze „oorspronkelijke" bewoners
nog de basis van de huidige bevolking. Hier beschouwen meerdere Ondofolo's zich
als de rechtstreekse nakomelingen van de eerste Hoofden die ooit op het meer geregeerd hebben. Zo verklaart de huidige Ondofolo van Ifar een rechtstreekse afstammeling te zijn van de eerste voorvader Mehué die 18 generaties geleden uit het
binnenste der aarde bij het eiland Adjauw naar buiten kwam.
In het Oostelijk- zowel als in het Westelijk-deel van het meer zijn daarentegen de
„oorspronkelijke" bewoners verdrongen en uitgerangeerd door de immigranten; in
het Oosten onder leiding van de grote Ondofolo Ohei, in het Westen onder leiding
van de machtige Ondofolo Marweri.
Elke Ondofolo bezit een of meerdere „geheime" verhalen. Deze mythen, die betrekking hebben op ontstaan, herkomst en gebruiken van de voorouders, noemt men
„hèlé-huba" van hèlé = huilen, en huba = ver, weggedreven (tijd).
Deze verhalen kunnen en mogen alleen gereciteerd worden door bepaalde hiertoe
door de Ondofolo aangewezen vrouwen. Deze worden van kinds af aan geoefend in
het onthouden en opzeggen van deze verhalen. Ze dreunen de inhoud op met een
huilerige stem, erg eentonig en soms in een oude, in het dagelijks leven niet (niet
meer?) gebruikte taal. Men omschreef deze taal in het Indonesisch als volgt: „bahasa
dalam, bahasa asli dan tinggi, jang orang biasa tida bisa tahu", d.w.z. „een diepe,
oorspronkelijke taal, een hoge, verheven taal die niet voor gewone mensen bestemd
is". Vermoedelijk is het een sacrale taal zoals b.v. gerapporteerd uit de Geelvinkbaai door Held en Kamma. De taal valt op door het gebruik van zwierige termen,
dubbele namen en extra achtervoegsels „als versiering" zoals men het uitdrukte.
Men sprak ook vaak over „nama pudjian" = ere-naam, titel.
Naast deze hélé-huba kent men de „hèlé-hèlé". Deze worden bewaard door daartoe
door de Ondofolo aangewezen mannen. De inhoud heeft betrekking op oorlog, jacht,
en dergelijke.
Een derde groep wordt gevormd door de „hèlé-ahili" van ahili = spijt hebben, betreuren. Deze verhalen worden gezongen bij het begrafenisfeest van de Ondofolo.
Zij brengen de geschiedenis van de clan en de grote daden van de overledene in
herinnering.
In de „ani-hèlé" tenslotte wordt de geschiedenis van bepaalde gronden en tuinen
bezongen; van ani = vruchtentuin.
Eigenlijk behoorden al deze verhalen in de oude Sentani-taal gezongen te worden,
verzekerde men herhaaldelijk. In de praktijk — zo voegde men er gelijk aan toe —
werd echter meer en meer de gewone Sentani-taal gebruikt.
De verhalen, dan wel de gedeelten van verhalen, waarin het ontstaan van de nieuwe
kampongs op het Sentani-meer bezongen wordt, noemt men „jo-meui-meui", van
jo = kampong, en meui = komen.
Het heeft enige tijd geduurd alvorens er voldoende vertrouwen gegroeid was om
mij een aantal van deze verhalen te willen — en te durven — vertellen.
De oude generatie, in wiens handen deze zaken berusten, is namelijk tot vandaag
de dag bijzonder bang voor boze magie. Hun grote angst is dat iemand „van buiten
de groep" iets over hun „geheimen" te weten zal komen, want met die wetenschap
zou hij hen rechtstreeks schade kunnen berokkenen.
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Met de herhaalde verzekering dat niets van de inhoud aan andere in de omgeving
levende groepen bekend zou worden, kon in de loop der tijd een aantal interessante
verhalen genoteerd worden.
Helaas moest genoegen genomen worden met een rechtstreekse vertaling ter plaatse
van het Sentani in het Indonesisch. Er is derhalve geen Sentani tekst beschikbaar.
Ongetwijfeld zullen bij deze vertaling geïmproviseerde, niet altijd even juiste, omschrijvingen gebruikt zijn — temeer waar een deel der verhalen in een „oude" taal
verteld wordt, waarin woorden gebruikt worden die de verteller soms zelf niet
helemaal begrijpt.
Ondanks deze tekortkomingen mogen de verhalen beschouwd worden als een interessante bron waaruit velerlei inlichtingen geput kunnen worden.
De verhalen geven een beeld van de gedachten-wereld, de levensopvatting van de
Sentani-mens. Daarnaast worden er in de verhalen historische bijzonderheden bewaard, die tezamen bezien, een interessant en levendig beeld geven van de recente
geschiedenis.
Voorts bieden de verhalen aanknopingspunten die van belang kunnen zijn bij de
bestudering van de materiële cultuur.
Hierna volgen 12 verhalen verkregen van de belangrijkste hoofden.
Enkele bespiegelingen omtrent de mogelijke, verborgen betekenis mogen er aan
toegevoegd worden. Uiteraard bevatten deze pogingen tot interpretatie soms een
speculatief element — dit is echter niet te voorkomen — want de bevolking zelf kan
over de diepere zin van het vertelde geen opheldering verschaffen. Voor hen zijn
de verhalen, zoals ze verteld worden, zonder meer goed en voldoende.
De verhalen 1 en 2 zijn de oorsprongsmythen van de twee belangrijkste groepen
van de „oorspronkelijke" bewoners. De eerste voorouders blijken respectievelijk
uit de hemel neergedaald, en uit de aarde naar boven gekomen te zijn.
De verhalen 3 tot met 6 zijn de oorsprongsmythen van enkele immigranten-groepen.
Deze verhalen vertonen een duidelijke onderlinge samenhang. De voorouders komen
uit het mythische Oosten, uit de hemelkampong waar de zon opgaat.
De verhalen 7, 8 en 9 vertellen over de herkomst van het Sentani-meer, het vuur,
de zon en de maan. Zij werden genoteerd bij de „oorspronkelijke" bewoners. Uiteraard is het niet uitgesloten dat de immigranten-groepen overeenkomstige verhalen
bezitten; ik heb ze daar echter niet horen vertellen.
Verhaal 10 is een vertelling van de immigranten-groep Marweri waar de gedachte
aan ten grondslag ligt dat de eerste voorouder uit een steen werd geboren.
Verhaal 11 en 12 hebben betrekking op de geschiedenis van bepaalde tuinen. Via
deze verhalen worden tegelijkertijd de rechten op bepaalde gronden „geregistreerd".
1. WALI en TOJAFO.

De eerste mensen woonden in de kampong Jobuma-Walobangka. (Jo = kampong,
buma = boven, hemel, bangka = ledig). Daar woonden de Warofoboiro (warofo,
ook walofo, waropo = geest) samen met de Wali-mannen. De Wali-mannen moesten
erg hard werken. Aan het hoofd stond een man die gemeen en hard was. Als de
mannen 's avonds terugkeerden uit de tuinen werd het eten niet eerlijk verdeeld.
De mannen van Wali kregen alles wat niet goed was en de vrouwen gaven al het
goede alleen aan hun Warofo-mannen. Op de duur besluit Wali zijn ufoi (ufoi =
gezant,boodschapper) met de naam Puloliwai, naar Haboi te sturen met het verzoek of Haboi naar boven wilde komen. Haboi komt naar Jobuma en Wali vraagt
hem of hij het hoofd van de Warofoboiro wil doden. Die nacht bleef Haboi in de
kampong slapen.
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De dag daarop gingen alle mannen in de tuinen werken. Toen zij 's avonds thuiskwamen en de vrouwen het eten klaar gemaakt hadden, verzamelden de mannen
zich rond het hoofd van de Warofo die in het midden zat om het eten te verdelen.
Haboi die erbij was gaan zitten, had een dolk met de naam Welodeuw-fi-embai
(fi = sagopap, embai = een) meegebracht. Even daarna stak Haboi het hoofd neer,
waarna de Wali-mannen hem verder doodmaakten.
Daarna sneed Haboi het lichaam in stukken en verdeelde het onder de Walofoboiro.
De mannen van Wali wilden niets hebben. Het lichaam van Boirero werd over de
hoge bergen verdeeld, waarbij Haboi sprak „Boirero blijft in de bergen op bevel
van Wali — als Wali opdracht geeft iemand te vermoorden dan moet je dat bevel
opvolgen".
Daarna stelde Haboi Waliminsake aan als hoofd van de groep. Daarna daalde hij
af naar Jomòchò.
Waliminsake had een jongere broer die elke dag ging jagen met een hond. Elke
dag vingen zij wat. Toen beval Waliminsake zijn broer de hond dood te steken.
De broer weigerde, waarna zij ruzie kregen. Toen de broer weer was gaan jagen
gaf Waliminsake opdracht om een lange rotan te kappen in het Noorden, maar
toen zij deze lieten zakken bleek dat deze niet lang genoeg was. Daarna werd een
rotan gekapt in het Zuiden.
De mensen verzamelden zich en keken naar beneden. Eerst werd een matje naar
beneden geworpen, er gebeurde niets mee, het ging niet kapot, de mensen dansten.
Daarna werd een sagopot naar beneden geworpen, maar eerst een maóka (maóka =
gevlochten ring van gesplitst rotan waar de ronde sagopot op rust). Ook de pot
bleef heel waarna men weer danste. Toen werd een hond naar beneden gegooid en
ook deze bleef leven.
Daarna daalden de mensen — mannen en vrouwen — langs de rotan naar beneden.
Waliminsake voorop. Toen hij beneden kwam zorgde hij ervoor dat alle mensen
veilig beneden kwamen, Ze kwamen terecht op de plaats:
Jewache
— Jebeui
— Taime
— Jebeui
soort boom
landtong
landtong
soort boom
Toen liepen ze naar Kolohan in de buurt van het huidige Abar. De man Henaro
liep door naar Depapre. De mensen van Netar, Babrongko en Neleboe, (een verdwenen groep, die tussen Ajapo en Poeëe geleefd zou hebben) gingen van Kolohan
uit een prauw zoeken, waarbij zij iemand tegenkwamen uit Abar met de naam
Ralohokouw. Minsake gaf opdracht om een prauw van de Ondoafi van Abar te halen.
Naam van de O. was Adjokloem-Jakoleuw.
Alle mensen vertrokken met de prauw eerst naar Pulaulio, een klein eilandje tussen Adjauw en Netar. Daar vandaan vertrokken de Netarmensen naar DidingHajekèlèh, de dansplaats van Netar.
De Neleboe-mensen verhuisden naar Nelemboe. De Babrongko-mensen vertrokken
naar het eiland Adjauw; vandaar vertrokken zij later weer en stichtten zij het
huidige Ifar-Babrongko.
la. De eerste mensen wonen in de „hemel-kampong", zij moeten daar hard werken
voor de geesten. Het hoofd van de geesten is hard en gemeen — bovendien verdelen
de vrouwen van de geesten het eten niet eerlijk.
De mensen zijn dan ook ontevreden met hun lot — zij zijn jaloers op het rijke en
gemakkelijke leven dat de geesten leiden. Kennelijk met de bedoeling zich de voorrechten van de geesten toe te eigenen besluiten de mensen het hoofd van de geesten
te doden.
8

Voor het uitvoeren van deze gevaarlijke daad wordt Haboi, hun Cultuurheros, opgeroepen. Deze steekt, gedurende een gemeenschappelijke maaltijd, het hoofd van de
geesten neer.
Dat het doden juist gedurende een gemeenschappelijke maaltijd plaats vindt, is niet
toevallig. Het is vermoedelijk een herinnering aan het feit dat in een vroeger stadium het lijk verdeeld en opgegeten werd.
Er wordt vermeld dat Haboi de eerste steek toebracht en dat daarna de mannen de
geest doodmaakten. Hier blijkt uit dat alle mannen deel moeten nemen in het doden,
het is een zaak van de gemeenschap; ieder moet deelnemen in het doden omdat
slechts op deze wijze ieder kan meedelen in het nieuwe leven.
Het doden van het hoofd der geesten is een handeling die de primaire cultuuroverdracht symboliseert; het is het begin van de cultuur, het moment waarop de cosmos ontstaat.
Het doden alleen is echter niet voldoende, het lijk moet ook verdeeld worden. Haboi
verdeelt het lijk onder de geesten en verspreidt het tevens over de hoge bergen. De
gedode geest wordt verbannen in de bergen te blijven, is een bergdemon geworden
die mensen doodt als Haboi daar opdracht toe geeft. De gedode geest keert terug
om zelf te doden.
Als Boirero, het hoofd van de geesten, gedood is, wordt Waliminsake, een van de
Wali-mannen, aangesteld tot opvolger. Het is de bevestiging dat de cultuur overgedragen is van de geesten op de mensen.
Onmiddellijk daarna, derhalve nog in de „hemel-kampong", openbaart zich de controverse tussen Waliminsake en zijn jongere broer. De jalouzie van de broers, eerst
gericht op het rijke bestaan van de geesten, gaat nu een rol spelen tussen de twee
broers onderling.
De jongere broer heeft meer succes bij het jagen dan de oudste broer, wat deze
laatste niet kan verwerken. De jalouzie leidt tot ruzie en Waliminsake, de oudste,
besluit te vertrekken.
Hij laat een rotan kappen in het Noorden, deze blijkt echter niet lang genoeg te
zijn om langs af te dalen. Daarna laat hij een rotan kappen in het Zuiden, deze is
wel lang genoeg en men kan afdalen naar de aarde.
Voor de Sentani-bevolking is het Noorden synoniem met hemel — het Zuiden werd
zodoende gelijk aan aarde. Deze wijze van oriënteren is gebaseerd op de locale
geographische situatie. Pal ten Noorden van het meer ligt namelijk het machtige en
hoge Cycloop-gebergte, bergen, hemel en mannelijk werden zodoende vereenzelvigd
met het Noorden; als gevolg hiervan werden aarde en Sentani-meer gelijkgesteld
met het Zuiden.
Het is derhalve duidelijk dat de rotan in het Zuiden gekapt moest worden. Een
tocht langs een in het Zuiden gekapte rotan is namelijk, op zich zelf al, een tocht
naar de aarde.
Het is interessant te lezen dat men niet zonder meer afdaalt maar eerst een sagopot
en een hond naar beneden gooit — het matje en de ring zijn m.i. latere toevoegingen
in dezelfde stijl als de incidenteel vernomen bewering dat er ook een vrouw naar
beneden gegooid werd.
Pas als blijkt dat de pot en de hond de val overleven daalt men naar de aarde af.
Kennelijk was dit niet breken bij de val een gunstig teken waaruit opgemaakt
mocht worden dat er op aarde voldoende voedsel was. De pot en de hond zijn
namelijk de twee symbolen voor de meest elementaire middelen van bestaan, het
sago koken en het jagen, de belangrijkste taak voor respectievelijk vrouw en man.
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Als pot en hond de val overleven betekent dit dat de vrouw en de man op aarde zullen kunnen leven; de groep kan veilig neerdalen.
Van de jongere broer, de succesvolle jager, vernemen wij verder niets. Hij is in de
hemel achtergebleven.
De groep die het verhaal vertelt beschouwt zich nakomelingen te zijn van de oudste
zoon, de zoon die naar de aarde kwam.
N.B. uit een later gemaakte aantekening maak ik op dat „walo" „trap, ladder" betekent. De naam „Jobuma-Walobangka" zou dan betekenen: de kampong boven,
in de hemel, waar geen ladder naar toe is.

2. MEHUÉ.

Vroeger was de aarde een ei. Er woonden geen mensen. Door de Noordenwind brak
de schaal van het ei en als gevolg hiervan ontstond er een vrouw met de naam Kani
(kani=aarde).
Mehué verbleef in het binnenste van de aarde. Toen hij genoeg mannen en vrouwen
had maakte hij een trommel met de naam Ghawachu (gha = schemerig, half licht,
wachu = trommel). Ook maakte hij twee stenen bijlen met de namen hehijake (een
soort paradijsvogel) en hemelam (een soort boom). En een schelpen ring met de
naam Holodjaidjai.
Op de tromimel riep Mehué zijn mensen bij elkaar want zij wilden er uit. Er stierf
iemand van Monim. Men maakte een verblijf voor de nacht. Toen stuurde Mehué
zijn ufoi Wahewai naar boven. Deze keerde niet terug. Eindelijk kwam hij terug met
bericht dat het eiland een goede woonplaats was. De mensen van Mehué waren boos
op hem omdat zij zolang hadden moeten wachten. De ufoi ging toen huilen en wilde
niet meer mee naar boven. Hij zei „ik blijf hier in de aarde, als jullie doodgaan komen jullie ook weer in de aarde".
Toen Monim begraven was ging Mehué verder.
Mehué kwam uit op het hoogste punt van het eiland Adjauw, genaamd Puhikèrè.
Ondi kwam uit bij Pulènde wat navel betekent, waar nu de kerk staat.
Tokodo kwam boven bij Wakaré, de Westhoek van het eiland,
lbo en Monim kwamen uit bij Naisouw, waar nu Ifar-Ketjil ligt.
Men ging toen huizen bouwen.
Mehué had geen vrouw en huwde een vrouw uit het Oosten, uit Walaghau, met de
naam Jochumòchò. Ondi trouwde met de dochter van Tokodo, Tokodo trouwde met
Ondi's dochter.
Mehué werd Ondoàfi en Oorlogshoofd. Hij begon oorlog met de mensen uit het
Oosten, van Asei/Ajapo. Ook met het Westen zocht hij oorlog, ook met de mannen
van Abele uit het Zuiden. Voor deze strijd vroeg Mehué hulp aan de groep Hokoi
die uit Walaghau was gekomen. Hokoi hielp Méhué maar vroeg daarna aan Ondi
en Tokodo waarom zij Mehué niet hadden geholpen. Deze antwoordden dat zij alleen maar Ondoàfi waren en zelf geen oorlog konden voeren. In die tijd zijn de groepen uit elkaar gegaan.
Als zij oorlog wilden voeren dan kon dit alleen met toestemming van Mehué. Mehué
was het grote hoofd (Ondoàfi kabam, kabam=groot) dat boven de andere hoofden
stond. In het Westen was ook een Oorlogshoofd, n.l. Marweri. In het Oosten Ohei.
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Vanuit het eiland Adjauw verdeelden de families zich als volgt:
Ondikeleuw — Sereh
— Ifar Babrongko
Tokodo
— Pujoh Ketjil
Monim
Ibo
Pujoh Besar
Ibo
Siboiboi
Jemen
— Sibajak/Sekori achter de heuvels bij Babrongko.
Sinds Mehué regeerde zijn de volgende Ondoàfi's in functie geweest:
Mehué, Jochu, Palo, Daime, Jochu, Koloendè, Wajanmiko, Daime Heghi („lange"
Daime), Jochu, Daime, Jochu, Kamé, Daime, Vamkali, Fereu, Felalò, Kamé, Halésiè,
die thans in functie is.
Mehué is de boom, Jochu, Palo en Daime de drie takken.
Ifar Besar heette vroeger Kabiterau. Niet lang geleden is een gedeelte van hen overgestoken naar het tegenover Adjauw liggende eiland Bubai. Ondoàfi is daar Jochu.
2a. De Noordenwind breekt de schil van het ei waaruit de vrouw met de naam Kani,
is Aarde, geboren wordt.
Het is duidelijk dat het de Noordenwind is die de schil van het ei breekt. Noord is
immers identiek met mannelijk zoals onder 1A reeds toegelicht. Uit het contact tussen deze mannelijke en vrouwelijke Natuurkracht wordt de aarde, maar tegelijkertijd de eerste vrouw, geboren.
Mehué, de eerste voorvader, verblijft in het binnenste van de aarde. Toen hij genoeg
mannen en vrouwen had, maakte Mehué een trommel.
Zijn deze mannen en vrouwen de kinderen van Mehué en Kani? Het lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit inderdaad bedoeld wordt.
Dan roept Mehué d.m.v. zijn trommel zijn mensen bij elkaar, want „zij willen er
uit". Ook deze zinsnede doet denken aan het verschijnen, het geboren worden van de
voorouders.
De indruk wordt gewekt dat het geluid van deze oertrommel, d.w.z. de stem van de
Cultuurheros, met dit geboren worden van de voorouders in verband gebracht mag
worden. Waarschijnlijk mag gesteld worden dat het deze stem van de Cultuurheros
is die de aarde openbreekt en de voorouders tot leven roept.
Zoals de Noordenwind het wereldei openbrak waaruit Moeder Aarde geboren werd,
zo brak de stem van de Cultuurheros de aarde open waaruit de voorouders te voorschijn kwamen.
De stenen bijlen en de ring stellen wellicht de bruidsprijs voor. Genoemde voorwerpen vormen namelijk, met kralen, de basis voor elke bruidsprijs. De bedoeling zou
dan zijn dat de voorouders zich met deze kostbaarheden op aarde vrouwen zouden
kunnen aanschaffen.
Zeker is dit echter geenszins. Eerder in het verhaal wordt namelijk al vermeld dat
Mehué mannen èn vrouwen rond zich verzameld had. Voorts zou uit het feit, dat de
drie genoemde voorwerpen eigen persoonsnamen dragen, opgemaakt kunnen worden dat ze ook nog een andere betekenis moeten hebben.
Zijn het wellicht „symbolen" voor de drie takken van de stam Mehué waarover aan
het eind van het verhaal gesproken wordt?
Opvalt dat Mehué niet zonder meer naar boven gaat, maar eerst een ufoi naar
boven stuurt om poolshoogte te nemen. Pas als deze terugkeert met een gunstig
verslag, besluit Mehué te vertrekken. De houding van Mehué doet denken aan die
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van Wali uit het vorige verhaal. Wali immers daalde pas af naar de aarde toen hij
gezien had dat de naar beneden geworpen pot en hond de val overleefd hadden.
Voor de ufoi vertrekt, sterft Monim. Na terugkeer van de ufoi wordt Monim begraven. Kennelijk bestaat er een verband tussen deze twee personen, mogelijk zijn
ze identiek. Het vervolg wijst eveneens in die richting, want de ufoi blijkt niet meer
mee te willen naar de aarde, hij wenst achter te blijven in de aarde, derhalve net als
Monim, die immers in de aarde begraven werd.
Monim is een van de kinderen van Mehué. Als de anderen doorgaan, blijft hij achter. Men gaat hier uit elkaar, de ene groep gaat naar boven, de andere groep blijft
achter in de aarde. Van de groep die achter blijft horen wij verder niets meer; men
beschouwt zich immers afstammelingen te zijn van de groep die naar de aarde
kwam.
Op deze wijze bezien, vertoont dit verhaal overeenkomst met het vorige verhaal,
waar de oudste broer naar de aarde afdaalt en de jongere, van wie wij verder niets
meer horen, in de hemel achterblijft.
Monim lijkt derhalve de jongere broer voor te stellen, die achterblijft in de aarde;
de oudere broer gaat naar boven. Voor dit uit elkaar gaan van de broers wordt in
deze verhalen steeds een reden opgevoerd, ze zijn jaloers, hebben ruzie, vechten.
In het vorige verhaal was de jongere broer de man die meer succes had bij het
jagen, waardoor de oudere broer jaloers werd. Hier was de jongere broer ufoi, de
man die op verkenning gaat, maar te lang wegblijft, waarmede hij de oudere broer
beledigd heeft. Er ontstaat ruzie, het vermelde huilen wijst duidelijk in die richting.
De broers moeten nu uit elkaar, het bekende thema in veel van deze verhalen.
Als Monim achterblijft zegt hij: „ik blijf in de aarde, als jullie doodgaan komen
jullie ook weer in de aarde".
Een duidelijke aanwijzing dat het in de aarde begraven voor deze groep, die uit de
aarde voortkwam, de eigen en oorspronkelijke manier is om hun doden bij te
zetten.
3. KAMBU en JAKO.

In het begin woonde er een man in Walaghau. Hij was alleen, had geen broer,
geen vrouw. Op een dag kwam hij een onbekend meisje tegen en trouwde met
met haar. Zijn leven werd nu rijker. Zij kregen een zoon. Deze vertrok naar Fenem
en trouwde daar met zijn zuster, want er was niemand anders. Zij kregen 12
zonen. Hun vader verdeelde al zijn rechten (Hu Ondofolo) en zo werden zij de
12 stamhoofden.
1. Joka-Jakohiteuw
werd later
Joka
2. Mabo-Walakabom
Skou
3. Hó-Ijatè
Tobati
,
4. Poeai-Taikòkònòmi
Poeëe
5. Hèré-Hèréboi
Sereh
6. Heram-Tasingkrebeuw
,,
Asei
7. Nereli-Hòkoitemboe
Netar
8. Ebalé-Asumjakóleuw
Abar
9. Ifalé-Nihilitam
Ifar
10. Jaube-Temboejorobatjeuw
Jobe
11. Heusoeloe-Mareweri
,,
Kwadeware
12. Henaro-Joeboe
,,
Depapre, Dormena
Zij trouwden, kregen kinderen, de kampong Fenem werd te klein en zij vertrokken
,,

,,

,,

,,
,,
,,

,,
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naar het Westen. Elke O. bracht zijn eigen vlag mee, van jonge sagobladeren
(koeibèhoboi-haijèhoboi), en een lendegordel (jomalo) opdat pijl en parang hem
niet zouden treffen. In de nieuwe kampong aangekomen bedachten ze echter dat
ze niet langer onder de heerschappij van hun vader in Fenem wilden blijven. Zij
gingen terug en doodden hem. Geen van hen echter durfde het lijk te verdelen. Toen
kwam er iemand genaamd Heleuwbeh uit de grond te voorschijn; hij had eerst in
de hemel geleefd. Deze deelde het lijk in 12 stukken en gaf elke zoon een stuk. Eerst
nu waren ze vrij. Het overschot, de darmen, werd aan Wali gegeven. Daarna ging
men naar het Westen.
De oudste zoon trouwde nu met Johiachemiè (miè = vrouw). Ze kregen geen kinderen. Daarom sloeg hij haar. Er was in dat huis steeds ruzie. Op een avond is de
vrouw het huis van Heleuwbeh binnengeslopen. Vader Aiba (aiba = vader) vroeg
haar wat ze wilde. Zij zei dat ze gekomen was om raad te vragen omdat ze geen
kinderen had. Aiba sloot haar toen op in een kamertje in zijn huis. Haar man mocht
daar niet binnenkomen en mocht haar niet zien. Daarna gaf hij de vrouw tovermedicijn (toidjè) en sprak „nu deze medicijn al gegeten is zullen er later veel nakomelingen zijn in deze groep". Daarna overdekte hij haar met een boombastkleed
(habana). Hier moest zij onder blijven zitten, zij mocht het kleed niet optillen. Na
een maand was de vrouw zwanger.
De mensen gaven dit bericht door aan haar man en deze wilde haar borsten en navel
zien maar Aiba gaf geen toestemming. Zij moest onder de habana blijven.
De Ondofolo riep nu alle mensen bij elkaar om naar het Westen te gaan.
Onderweg ontstond ruzie tussen de groep van Waena en Sebaiboeroe. Er werd twee
keer gepijld maar er vielen geen slachtoffers. Deze plaats noemden ze Himaámtochobé (himaám=pijlsoort, bé=twee). De ruzie was ontstaan over dansversieringen.
Ze arriveerden bij de grond Hasale bij Nafri en gingen daar landinwaarts over de
grond Oemabo. Toen het nacht werd ging men slapen, men noemde de plaats Jumache-kebam-jumache-kending (slaapplaats groot, slaapplaats klein). De volgende dag
zagen ze een stel varkens en noemden die plaats Obohomombé (obo=varken). Daarna baadden ze bij een bronnetje dat ze Hokombujèli noemden (bu=water, èli=verboden). Dat water mag nog steeds niet gedronken worden.
Toen kwamen ze aan een rivier waarin een grote boomstam voorbij dreef en noemden deze Fowèlewi (fo=boomstam, wi=rivier).
Kort daarna zagen ze een riviertje en hierin verwisselden ze het water van de potten
met sago. Deze plaats noemden ze Fière (fi=sago, èrè=aanwezig zijn).
Vandaar kwamen ze op de plaats Enaorè-Ifaléorè (Oostenwind-Westenwind). Hier
rustte men. Vanaf de heuvel Pohéram daalde men nu af naar het meer; op deze plek
plantte men bloemen die ze meegebracht hadden uit het Oosten en ze noemden deze
plaats Ahoijèlekaro (aho = bloem, ijélè = aanwezg zijn, karo = plaats waar men naar
beneden gaat). Ze kwamen op de plaats waar nu Joka ligt.
Hier bracht de vrouw twee zoons ter wereld. De habana versierd met twee rijen
vogelveren, werd goed bewaard want er woonde een geest in.
Toen de kinderen 3 jaar waren heeft vader Aiba hun haar geschoren, Asa kreeg het
teken van de maan, Kalo van de zon. Toen hun moeder vroeg waarom dat zo gebeurde antwoordden de mensen „wat Aiba regelt dat hoort zo". Daarna leerde Aiba de
kinderen met pijl en boog schieten, Asa kreeg een pijl met versiering „hoensoen",
Kalo met „wendoi". Daarna werden de prauwversieringen verdeeld, Asa kreeg „kaiwakereuw" en Kalo „èbahining". Steeds kreeg Kalo, de jongste, de mooiste versiering
en Asa, die de oudste rechten had, bleef ver achter.
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3a. De eerste mens woonde in Walaghau.
Met het woord Walaghau wordt het mythische oorsprongsland in het Oosten aangeduid, het land waar het licht is, waar de zon opgaat.
Walaghau betekent echter tevens het bergland in het Oosten, de streek achter Vanimo waar de kampong Fenem zou liggen. Voor de immigranten-groepen van het Sentani-meer schijnt deze streek achter Vanimo het historische herkomstgebied te zijn.
Mythisch en historisch herkomstgebied liggen derhalve beide in het Oosten, ze overlappen elkaar, gaan gemakkelijk in elkaar over en worden zodoende in de verhalen
nog al eens met elkaar verward.
Zoon en dochter van de eerste mens trouwen met elkaar. De incest wordt onomwonden verteld. Ze krijgen 12 zonen i.p.v. de gebruikelijke 2. Beide zijn uiteraard symbolisch bedoeld.
De vader, die voorgesteld wordt als een machtig stamhoofd, verdeelt zijn rechten
die hij blijkbaar aan de zon ontleent (hu = zon), over zijn zoons waarna deze vertrekken om zelfstandige hoofden te worden in nieuwe gebieden.
Zij voelen zich echter nog onder zijn macht te staan en keren terug om hem te doden. Het doden alleen blijkt niet voldoende te zijn, het lijk moet ook verdeeld worden. Dit durven zij echter zelf niet te doen er verschijnt een speciaal iemand voor,
Heleuwbeh, die eerst in de aarde en daarvoor in de hemel gewoond had.
Deze deelt het lijk in 12 stukken en geeft iedere zoon een deel — eerst daarna voelen
zij zich vrij.
Het hier vertelde sluit fraai aan bij het gebeuren uit verhaal 1. Ook daar wordt een
hoofd gedood en moet het lijk verdeeld worden. In beide gevallen wordt het lijk niet
door de mensen zelf, maar door een bovennatuurlijk wezen verdeeld.
De stamvader — die zijn rechten al overgedragen had — moet toch gedood worden,
want zijn zoons voelen zich nog niet vrij. Het doden en het daarop volgende verdelen
van het lijk, stellen kennelijk het breken en verdelen van de geestelijke macht van
het stamhoofd voor.
Het overdragen van rechten en aardse bezittingen alleen was derhalve niet voldoende, de geestelijke krachten moeten eveneens overgedragen worden.
Hiertoe moet het stamhoofd gedood en zijn lijk verdeeld worden. Gezamenlijk doden
de zoons het stamhoofd, hun vader, waarna elk van hen een stuk van het lijk krijgt.
Op deze wijze hebben de zoons, met medewerking van Heleuwbeh, de Cultuurheros,
de macht van de stamvader gebroken en onder zich verdeeld. Eerst nu kunnen zij
vrije, zelfstandige hoofden worden in nieuwe gebieden.
Het verhaal illustreert op dramatische wijze dat men het doden van het oude leven
als een noodzakelijke voorwaarde zag voor een vruchtbare ontwikkeling van het
nieuwe leven.
Er wordt apart vermeld dat de darmen aan Wali gegeven werden. Kennelijk hebben
de darmen een symbolische betekenis. Welke is echter uit de inhoud van het verhaal
niet op te maken. Het is eigenaardig dat de darmen aan Wali gegeven worden, want
de naam Wali komt in het verhaal verder niet voor. Is Wali mogenlijk identiek met
Heleuwbeh?
N.B. In dit verband wil ik er aan herinneren dat Wali de naam van de clan is waar
verhaal 1 over spreekt. Daarnaast vertoont ook het gebeuren in de verhalen 1
en 3 grote overeenkomst. Dit is interessant want verhaal 1 is afkomstig van
een van de zogenaamde „oorspronkelijke" groepen, en verhaal 3 van een van de
„immigranten" groepen.
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Bovenstaand gedeelte van het verhaal werd door deze groep beschouwd als hun
„allerdiepste geheim". Twee jaar lang heb ik van het bestaan ervan niets geweten
deze groep had namelijk als hun oorsprongsverhaal steeds alleen het tweede gedeelte
van het verhaal verteld. Toen ik echter een keer de „ere-namen", die ik bij een andere groep vernomen had, bij hen ter sprake bracht, vertelden zij dat hun voorvader
deze „ere-namen" aan alle Ondofolós in het gehele gebied gegeven had. Hoe dat verhaal precies was konden ze niet vertellen, want dat was veel te gevaarlijk. Later hebben ze zich laten overhalen, alleen mocht het verhaal tegenover mij niet op Sentani
grondgebied verteld worden maar moest er een speciale tocht gemaakt worden naar
een buiten dit gebied liggend terrein. Onder het genot van abnormaal veel sirih, hetgeen kennelijk nodig was om de juiste sfeer te bereiken, werd het verhaal angstig
fluisterend verteld.
In het tweede gedeelte van het verhaal treedt Heleuwbeh op als medicijnman. Via
zijn tovermiddelen krijgt de vrouw van het hoofd tenslotte een twee-ling. Het is Heleuwbeh, die in dit gedeelte Aiba = Vader genoemd wordt, die de twee jongens opvoedt, hun hoofdhaar scheert en hen met pijl en boog leert omgaan, waarmede de
indruk wordt gewekt dat Heleuwbeh eigenlijk het stamhoofd is en de vader van de
twee jongens.
Eigenaardig is dat hij bij de opvoeding van de jongens de jongste steeds voortrekt
en de belangrijkste ornamenten — waar zijn oudste zoon als zijn opvolger recht op
had — aan de jongste geeft.
Overigens zal ook uit latere verhalen blijken dat de jongste zoon veelal het bovennatuurlijke aspect vertegenwoordigt.
Uitvoerig wordt gesproken over de gebeurtenissen die zich gedurende de tocht van
Oost naar West voordoen. Deze gebeurtenissen worden „vastgelegd" middels het geven van namen aan die plaatsen.
Interessant is het te lezen dat bij aankomst op het meer bloemen geplant worden
die zij meegebracht hadden uit het Oosten. Helaas wordt niet vermeld wat voor
soort bloemen (of zijn het planten?) bedoeld worden.
4. OHEI.
In het begin woonde de stam in de kampong Fenemdjo-Wauwaudjo, hoog in de bergen in het Oosten. Het grote stamhoofd stelde de Ondofolo's aan ter gelegenheid
waarvan een groot feest gegeven zou worden. De mensen gingen versieringen zoeken.
Taime, de zoon van de grote Ondofolo, had last van zweren (kokouwkimani) en kon
zelf geen versieringen gaan zoeken. Hij vroeg zijn vrienden hem te helpen, maar er
was niemand die veren over had.
Toen zei zijn moeder tegen hem: „morgenochtend als het nog donker is moet je
naar die en die plaats gaan waar een grote boom (soort waringin) staat. Je moet
je boog en drie pijlen meenemen. Ik zal eten klaarmaken voor onderweg. Maar onderweg mag je nergens op jagen. Je moet rechtstreeks naar die boom gaan en je
moet rechtstreeks naar de top in die boom klimmen en op het moment dat de zon
opkomt zul je daar een paradijsvogel zien met de naam Hikajé-Jameha. Die schiet
je met de eerste pijl en onderwijl zeg je: ik zal je veren niet uittrekken, val maar
levend naar beneden. Daarna zal je nog twee paradijsvogels zien, een links van de
eerste, en een rechts. Die schiet je op dezelfde wijze".
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Nadat Taime de drie vogels geschoten had, klom hij naar beneden en nam hij de
drie nog levende vogels mee terug naar de kampong.
Daar waren de mensen al klaar voor het dansfeest.
Plotseling was het alsof de aarde schommelde, de bergen rondom rommelden. Toen
kwam er een grote slang, Ahakai-Jobélo, uit de aarde te voorschijn. Hij zag er erg
boos uit, kroop naar de dansplaats en kronkelde daar met zijn lichaam.
De moeder van de Ondofolo zag de slang en riep de bewoners „hier is iets zo groot
als een berg". De mensen kwamen uit hun huizen, zagen de slang en waren verschrikkelijk bang. Ze begonnen hun kostbaarheden te verzamelen om deze aan het monster
aan te bieden. De slang was hier niet tevreden mee. Daarna ging de moeder van de
Ondofolo al haar kostbaarheden opzoeken en ging zij Taime zo mooi mogelijk versieren. Zijn haar werd geverfd met rode kleurstof (mèlè) en de drie paradijsvogels
werden er in gestoken, zijn lichaam werd ingewreven met klapperolie (melèbu).
Daarna kwam Taime uit het huis.
Direct deed de slang zijn bek open om Taime te verslinden. De oude mannen zeiden
toen tegen de slang „doe je bek dicht en doe je staart recht zodat Taime er op kan
gaan zitten".
De slang gehoorzaamde; toen gingen Taime en de slang van de dansplaats naar de
zee. De slang schoof in zee en zwom als een schip weg naar het Westen. De moeder
keek hen van het strand af na, bleef daar staan en werd een rots. Een koraalrif dat
nu nog te zien is in de zee vlak voor Vanimo.
De slang zwom verder; waar zijn lichaam kronkelde, ontstonden de baaien en de
landtongen. De slang zwom via Skou en Tobati naar Nafri (Hebele). Daar verwisselde Taime zijn versieringen. Ze gingen over de heuvels en kwamen bij Oemabo-Kaikiri aan het meer. De kop van de slang ging in de richting van het eilandje Tasindjau-Jokoba (Hoeeuw-Jebeuij).
Daarna verdween de slang onder water, tezamen met Taime.
Toen dat gebeurd was gingen alle mensen die nog op de dansplaats waren, uit elkaar
en verspreidden zij zich in alle richtingen. „Fenemkodjau pèjau hède ukè".
Een deel van hen, de groep Ohei, ging de weg zoeken die de slang genomen had. In
Skou moest een gedeelte achterblijven omdat zij zere benen hadden. In Skou wonen
heden nog mensen die veel zweren aan hun benen hebben, werd er aan toegevoegd.
De anderen gingen door naar Tobati-Nafri en vandaar naar de kampong JomokojoHaliaudjo, in de bergen achter het huidige Asei. Hierbij werd gevochten met stammen die daar woonden. Er werd echter vrede gesloten en de mensen uit het Oosten
konden aan het meer gaan wonen.
Toen zij aankwamen in Jomokojo-Haliaudjo woonden daar drie stammen:
1. Jomòkò-Powondo
2. Toasobo-Kamoto
3. Wali-Nelêlo, met zijn jongere broer Abalendo.
Later is Ohei van Jomokojo naar het eilandje verhuisd, dat sindsdien Asei=Ohei
genoemd wordt. Vandaar splitsten zich families af waardoor de kampongs Ajapo,
Joka, Waena en Asei-Ketjil zijn ontstaan.
4a. Taime, zoon van het stamhoofd, wordt voorgesteld als iemand vol zweren, niet
in staat voor zich zelf te zorgen.
Hij is de initiandus die nog als onvolwaardig gezien wordt, die door niemand gehol16

pen wordt bij het zoeken naar vogelveren omdat hij immers nog geen versieringen
mag dragen. Hij is de nog niet ingewijde.
Gezien de vermelde zweren is hij tevens maansymbool.
De initiandus wordt nu door de wonderachtige moeder ingewijd en zij vertelt hem
waar en hoe hij de paradijsvogel moet pijlen.
Dan begint de tocht door het bos, door de onderwereld, een sacrale tocht waarop
een verbodsbepaling rust want hij mag onderweg nergens op jagen.
Nog voor de zon opgaat is hij boven in de aangewezen boom geklommen en als even
later de eerste stralen van de zon de boomtop raken, ziet Taime de paradijsvogel
daar zitten.
Hij pijlt deze, onderwijl zeggend: ik zal je veren niet uittrekken, val maar levend
neer.
Kennelijk voert Taime hier, als maansymbool, een strijd met de paradijsvogel als
zonnesymbool. Vermoedelijk betekent dit dat Taime tegen zijn broer strijdt. Tevens
wordt dan duidelijk waarom hij de vogel wel pijlt maar niet doodt, de broers
vechten immers wel, maar doden elkaar niet.
Teruggekomen als herboren overwint hij het alles-verslindende initiatie-monster
en neemt hij, met de paradijsvogelveren op het hoofd, plaats op de rug van de
geweldige slang en laat zich naar het Westen varen. Het kronkelende lichaam van
de slang vormt de baaien en bochten van de kustlijn.
De moeder die hen nakijkt verandert in een steen.
Daarna gaat men uit elkaar. De groep die dit verhaal vertelde volgt dan de door
Taime aangewezen weg en komt zodoende op het Sentani-meer.
Om de ongetwijfeld historische tocht van Oost naar West is op deze wijze een mythisch aureool gecreëerd. Het was niet „zomaar een tocht" maar een „heilige tocht".
N.B. ahakai=vergiftige slang.
5. FELEH en JOKOEMOKO.

De voorvader van de mensen woonde in de kampong Waidjòhana (wai=wolken,
Westen, djo=jo = kampong) in het Westen. Er was geen licht, de hemel lag dicht
op de aarde.
Hij voer in een prauw naar het Oosten waar het licht was, naar de kampong Walaghau.
DoFeléh had een casuaris gevangen en maakte uit de huid twee trommelvellen voor
de twee tifa's met de namen Bulakoi en Dobongkoi.
Toen ze met hun prauwen van het Oosten naar het Westen voeren viel de trommel
Bulakoi ter hoogte van Skou in zee.
DoFeléh liet stoppen en gaf de trommel opdracht om weer boven te komen. DoFeléh
sprak „wij gaan naar het Westen, als er straks op de nieuwe plaats waar wij een
nieuwe kampong maken, iemand van Feléh ziek wordt en gaat sterven, dan moet je
naar boven komen en luid rommelen". Daarna zonk de tifa terug in zee en roeide
men door.
In de buurt van Tobati aangekomen, werd de ufoi vooruit gestuurd om contact op
te nemen met de ufoi van de Ondoafi van Tobati. Na enig overleg mochten ze binnenkomen bij de Ondoàfi Jokoemòkò, die toen in TelukRia verbleef. Hier bouwden
ze samen huizen.
Jokoemòkò had een jongere broer, die steeds ontevreden was omdat hij minder zou
krijgen dan Jokoemòkò; uit jaloezie besluit hij Jokoemòkò's oudste zoon te doden.
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DoFeléh en Jokoemòkò begrijpen nu dat ze weg moeten gaan. Halverwege laat
Jokoemòkò via tovermiddelen de zoon van DoFeléh dood gaan. Feléh geeft Jokoemòkò opdracht het kind te begraven en zegt „voor het begraven zal ik je uitsluitend
betalen met tuinproducten en niet met kralen". Jokoemòkò accepteert dit en belooft met harta-goederen te antwoorden. Zo gebeurt dit nog.
De jongere broer van Feléh zei „ik ga terug, ik heb zweren op mijn voet, ik kan
niet verder. Ik vraag aan mijn oudere broer een gedeelte van de harta, graag een
visspeer, een groot visnet, een schepnet en een sagovorkje". DoFeléh gaf een visspeer en zei „ik heb je nu een visspeer gegeven die ik uit het Oosten heb meegebracht. De eerste vis die je hier mee vangt moet je naar mij sturen".
Toen daalden ze af naar het meer en kwamen uit op de plaats waar nu Weana ligt.
Er woonde daar niemand. Toen kwam er een man aan in een prauwtje, HendohJakloh, van de stam Doitè, die aan het vissen was met een speer. Hij riep „waar
komen jullie vandaan?" DoFeléh antwoordde „wij komen uit het Oosten (Walaghau)". Daarop wilde de man wegroeien het meer op. DoFeléh riep „nee, niet boos
worden, ga niet weg, laten wij eerst praten. Van wie is dit meer?"
Hendoh-Jakloh antwoordde „van ons, wij hebben een eigen Ondoàfi Tasing-Krebeuw". Do Feléh vroeg hem toen of hij aan zijn Ondoàfi wilde gaan vragen om een
prauw te sturen om hem op te halen.
Daarna ging men naar Jomòkò alwaar Tasing aan Feléh toestemming gaf om daar
te blijven. Ze bouwden huizen, maar na korte tijd ontstond er ruzie over de tuinen
en over het eten. De sago ging te snel op en dus besloot DoFeléh om te vertrekken.
Na enige tijd gevaren te hebben stak er een sterke wind op die hen naar het
eilandje Adjauw toe dreef. Toen ze daar aankwamen waren daar drie mannen:
Mehué — Tokodo — Ondikeleuw
Mehué had ze al zien aankomen en vroeg waar ze vandaan kwamen. DoFeléh antwoordde „uit de bergen van het Oosten". Mehué gaf toestemming om te blijven en
ze gingen huizen bouwen. Ze noemden hun kampong Ifaleh = Westenwind, naar de
wind die hen naar het eiland had gedreven. (N.B. dit Ifaleh werd later Ifar).
Daarna stelde Mehué het niet gebruikte eilandje Merajebeui (waar thans Jobe ligt)
ter beschikking van Feléh en Jokoemòkò.
Later splitste zich een groep af naar de tegenoverliggende vaste wal en stichtte
daar Jabuai.
Als er te Tobati iemand gaat sterven dan komt de in zee gevallen trommel Bulakoi
naar boven en wordt het getrommel overgenomen door de trommel Dobongkoi te
Jobe „opdat iedereen wete dat deze man spoedig dood zal gaan".
5a. Aan het verblijf in Walaghau gaat een tocht vooraf in een prauw van West
naar Oost. Duidelijk een tocht door de onderwereld, van het donkere Westen naar
het lichtende Oosten.
Het aankomen in het Oosten, in de kampong waar de zon opgaat, symboliseert het
verschijnen, het geboren worden, van de voorouder. Deze komt in het Oosten aan
met een prauw, verschijnt uit een prauw, wordt uit een prauw geboren. De prauw
is de „levensboot".
Eenmaal aangekomen in het Oosten van de hemel speelt het verhaal verder in het
Oosten op aarde. Het Oosten als mythisch oorsprongsland valt geheel samen met
het Oosten als historisch oorsprongsland.
De voorvader vangt een casuaris en gebruikt de huid van dit dier voor het maken
van twee trommelvellen voor de twee trommels Bulakoi en Dobongkoi.
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Vermoedelijk zijn Bulakoi en Dobongkoi de twee vrouwen of de twee dochters van
de voorvader.
Het in zee vallen van een van de trommels zou kunnen slaan op het aan de kust
achterblijven van de jongere broer van Feléh, zoals dit even verder in het verhaal
vermeld wordt.
Bij sterfgevallen in de clan gaat de trommel roffelen waarna de andere trommel,
die bij het andere deel van de clan is, het geroffel overneemt, zodat men over en
weer op de hoogte blijft.
Daarnaast blijft er een zakelijk contact bestaan. DoFeléh geeft een visspeer aan
zijn achterblijvende broer onder de afspraak dat deze de eerstgevangen vis aan
zijn oudere broer zal brengen. Wat ruimer gesteld betekent dit dat de aan de kust
achterblijvende groep steeds zeevis zal brengen naar de groep die naar het binnenland is doorgereisd. Waarschijnlijk antwoordt deze laatste groep dan met het geven
van bosproducten en sago.
Op het Sentani-meer aangekomen gaat de groep naar de heuvel Jomòkò waar toen
Ohei nog woonde, zie verhaal 4. Na enige tijd ontstaat er onenigheid over het eten
en de groep besluit verder te trekken.
De Westenwind drijft hen naar het eiland Adjauw toe waar zij de volgende drie
families aantreffen: Mehué-Tokodo-Ondikeleuw. Uit verhaal 2 is ons reeds bekend
dat dit inderdaad de drie oudste families van het eiland zijn. Later vindt verdere
afsplitsing naar Jobe en Jabuai plaats.
Het verhaal is voornamelijk een historisch verslag, de typische jo-meui-meui. Opvalt dat de twee immigranten-groepen Feléh en Jokoemòkò die elkaar te Teluk Ria
(Tobati) treffen, gezamenlijk verder gaan en dat, blijkbaar om deze samenwerking
te bezegelen, Jokomòkò de zoon van Feléh dood laat gaan.
6. MARWERI, (ook Maroweri en Maloweri, d.w.z. „hij die een lendegordel draagt".)
Vroeger lag de hemel dicht op de aarde, de mensen konden toen nog gemakkelijk
naar de hemel klimmen.
Marweri vertrok uit het Westen naar de kampong in de hemel Jobuma en liet daar
een grote prauw hakken, zo groot dat allen daar in konden. De boom werd in het
Westen gekapt. Marweri bracht toen hemel en aarde verder uit elkaar en de mensen
voeren in de grote prauw naar het Oosten.
Aldaar aangekomen ontmoette Marweri de man Ondikeleuw Sebefoi die in Walaghaudjo woonde. Daar bleef Marweri enige tijd wonen. Daarna vertrokken zij naar
het eiland Ponondjo-Melandjo. Hier bouwden ze een kampong en een groot huis
met de naam Jebeisoro.
Toen het klaar was zagen zij dat ze niets hadden om het mee te versieren. Marweri
moest hen nu verlaten en gaf de wolken opdracht om touwen te vormen. Daarna
klom Marweri naar Jobuma. Daar kwam hij de oude vrouw Ururu Deiware tegen
die bezig was een aardewerk pot te maken (sempeh, terai). DoMarweri vroeg haar
wat zij aan het maken was en de vrouw antwoordde: een terai. Marweri vroeg haar
of hij de pot mocht hebben, zij moest hem dan bewaren tot hij terugkwam om hem
op te halen. Nu liep Marweri door naar het Oosten tot hij in de kampong BintangTimur kwam. Hier bleef hij niet maar liep door naar de kampong Bintang-Pagi.
Marweri liep door naar het Oosten naar de plaats waar Ondikeleuw Sebefoi woonde. Toen hij eindelijk in de buurt van het huis van Ondikeleuw Sebefoi aankwam
riepen alle kinderen die daar aan het spelen waren: vreemdeling, vreemdeling,
waar kom je vandaan? Ondikeleuw hoorde dat en keek op en zag dat Marweri
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aankwam. Vroeger had Ondikeleuw Marweri steeds alleen Marweri genoemd, maar
nu noemden hij hem „Marweri, die uit het Noorden komt".
Samen gingen zij nu eten en toen zij genoeg gegeten hadden gingen zij op de weranda van het huis zitten om een luchtje te scheppen. Toen vroeg Ondikeleuw wat
de reden was van het bezoek. Marweri antwoordde dat hij een groot huis had gebouwd maar dat hij niets had om het mee te versieren. Marweri hoopte dat Ondikeleuw zijn versieringen met Marweri wilde delen.
Zij gingen toen sirih pruimen; Marweri wilde proberen wie sterker was en liet de
penang-noot in de keel van Ondikeleuw steken zodat deze omviel en bijna dood
was. Daarna liet Marweri hem weer opstaan. Ondikeleuw vroeg: waarom doe je
dat? en liet Marweri bijna dood gaan. Daarna liet hij Marweri weer opstaan. Marweri zei toen: Ondikeleuw en Marweri zijn even sterk, dus onze rangen en rechten
zijn ook gelijk.
Ondikeleuw had nu geen bezwaar om zijn versieringen en ornamenten met Marweri te delen. Toen zij hiermee bezig waren begon het vlak bij hen te onweren en
te bliksemen. Ondikeleuw gaf toen alle rechten aan Marweri. Marweri liet nu het
onweer en de bliksem ophouden, hij had het recht hiertoe (wiri-taramang).
Daarna ging Marweri terug naar de kampong Jobuma, naar de vrouw Ururu Deiware om de pot op te halen. De vrouw vertelde hem het geheim van de pot: „als
Marweri een zwart kras je op de pot zet gaat het regenen, als Marweri een wit
krasje op de pot zet wordt het droog".
Daarna ging Marweri naar de ladder, daalde naar de aarde af en ging terug naar
Ponondjo-Melandjo. De meegebrachte versieringen werden in en op het huis Jebeisoro aangebracht. Ook de rechten op het onweer, de bliksem en de regen werden
opgeborgen. Nu was de tijd aangebroken dat Marweri moest gaan trouwen. Marweri
stuurde twee ufoi's uit die op aarde niemand konden vinden die geschikt was.
Daarna gingen de ufoi's naar Jobuma, waar Pangkatana het meisje Jasi (bintang
siang) vond dat bereid was mee te gaan en de ufoi Wanefoi het meisje Kerosai
(bintang
?). Zij betalen met voldoende kralen. De man Jomadoa slacht een
varken met de naam Diboikoi.
Daarna gaan de ufoi's met de twee meisjes en hun ouders naar de plaats om af te
dalen. De oude mensen huilen als ze de kampong van Marweri zien liggen want er
is nog nooit iemand van hen daarheen getrouwd. De oude mensen beloven aan
Marweri dat als hij later moeilijkheden met de regen zal hebben, hij op hun hulp
mag rekenen. Daarna gaan de oude mensen terug en dalen de ufoi's met de meisjes
af naar de aarde.
Marweri trouwde met de meisjes. Na een poos krijgt Jasi een zoon, een slang. De
andere vrouw is al dood. Daarna krijgt Jasi een tweede kind, een vogel (mansou)
en daarna een derde, weer een vogel (kuròrò).
Eerst was er vrede geweest maar nu stuurde Marweri zijn vrouw weg. Zij zette de
slang in een mandje op haar hoofd en ging naar het bos. Daar zag zij een heel
hoge boom die zij omlaag toverde zodat zij erop kon gaan zitten. Daarna liet zij
de boom weer omhoog gaan.
Toen zij in de boom woonde, kwam er een arend naast haar zitten die heel lief en
zacht zei: oude vrouw, oude vrouw, ik woon hier vlak beneden je. De vrouw zei dat
ze honger had, waarop de vogel zei dat hij haar kon helpen. Hij vloog omlaag naar
het meer en zag daar mensen in een prauw eten wegbrengen. Hij maakte de mensen bang zodat ze wegvluchtten en nam het eten mee naar de vrouw. Daarna
klaagde de vrouw dat ze geen huis had. De vogel haalde toen een huisje voor haar
weg van het meer.
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Kort daarna werden twee zoons geboren, met de namen Marweri en Sio. De vrouw
liet haar oudste kind, de slang, uitzoeken of de kinderen wel zouden blijven leven
De slang ging naar het bos Budjuai en trok daar een bambustengel uit de grond.
Het bleek dat de wortel eraan was blijven zitten wat een bewijs was dat de kinderen zouden blijven leven.
De vrouw heeft nu zin om de kinderen te gaan baden want ze ziet beneden op de
grond een plasje water staan. Ze zegt: „als ik werkelijk de vrouw van Marweri ben,
kom dan omhoog water". Langzaam kwam het water toen omhoog.
Maar nu had ze nog niets om de kinderen mee te baden. Ze keek omlaag en zag daar
een nibung-palm staan. Deze liet ze snel naar haar toe groeien en uit enkele bladeren vouwde ze nu een mooie schaal en een schep. Nu kon ze de kinderen baden,
Het water dat overbleef gooide ze weg, dit vormde een meertje. De naam hiervan
is Empodje.
In de kampong wordt een feest gegeven en Pangkatama gaat vogels jagen om versieringen te kunnen maken. Bij een grote ijzerhout-boom ziet hij dingen bewegen.
Eerst denkt hij dat het paradijsvogels zijn, maar dan ziet hij toevallig de vrouw
van Marweri en begrijpt dat wat hij zag bewegen, de zoons van Marweri zijn.
Pangkatana gaat naar huis; onderweg ziet hij veel varkens en muizen en veel
vogelveren.
De volgende morgen staat hij vroeg op en maakt een vuurtje om zich te warmen.
Toevallig komt Marweri ook naar buiten om een vuurtje te maken. Pangkatana
gaat voor de schijn naar hem toe en vraagt wat sirih. Onder het sirih pruimen
vertelt hij dan wat hij gezien heeft. DoMarweri heeft het gehoord en gelooft het.
De volgende morgen gaan alle mannen naar het bos waar de vrouw verblijft. Zij
proberen de boom om te hakken maar dit lukt niet want de vrouw gebruikt tovermiddeltjes. De volgende dag echter laat de vrouw weten dat ze de twee kinderen
wel aan Marweri wil geven, als ze zelf maar met rust gelaten wordt, want zij wil
in het bos blijven omdat ze al een bosgeest is geworden.
Dan geeft zij de twee kinderen aan en blijft zelf met de slang en de twee vogels
in het bos achter.
Als de twee kinderen in de kampong Ponondjo-Melandjo aankomen, sterft Marweri,
nadat hij eerst zijn rechten op zijn oudste zoon, Marweri heeft overgedragen.
In die tijd woonde er iemand in het Zuiden die een grote trommel gemaakt had
met een zwaar geluid. De man heette Bane-Poy. Het geluid reikte erg ver en ook
Marweri hoorde het.
Marweri besluit naar de kampong te gaan waar het geluid vandaan komt. Hij komt
daar Bane-Poy tegen, die het Hoofd is van de kampong Unabojo-Jangkujo. De
mannen die met Marweri meegegaan waren, zijn:
Unaboro-Ottojereuw
Pangkatana
Unaboro-TokoiMontorauw
Unaboro-Maram
Unaboro-Dike
Unaboro-Kopearo
Bane-Boy spreekt nu allen toe en zegt dat Marweri het Hoofd is, omdat hij Marweri
is. Daarna werd Marweri aangesteld tot Ondofolo. Het recht van de oudste bleef
echter bij Bane-Poy, dus Marweri moet tegen Bane-Poy steeds „oudere broer"
blijven zeggen.
De acht families bleven nu in de kampong Unabojo-Jangkujo wonen. Marweri is
echter nog niet getrouwd. Bane-Poy roept de acht Hoofden bij elkaar en stelt voor
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dat Marweri met twee vrouwen trouwt, met een van het bovenstrooms-gebied en
met een uit het Zuiden. Alle Hoofden gaan accoord en Marweri trouwt met de twee
vrouwen. Er wordt een groot feest gegeven. Op dit feest wordt de eerste vrouw
van Marweri verliefd op de jongere broer van Marweri, Sio.
De volgende dag gaan allen sagokloppen en de vrouw regelt het zo dat zij Sio in
het bos kan ontmoeten. De mensen zijn allen druk bezig en zien niet dat de vrouw
weg is.
Bane-Poy is echter op een varken gaan jagen en hij ontdekt wat er gebeurd is
omdat hij een zwart plekje op de borst van de vrouw ziet.
Hij gaat terug naar de kampong en vertelt aan Marweri wat hij gezien heeft. Tegen
de avond kwamen alle mensen die sago geklopt hadden terug in de kampong. Toen
de zon onder gegaan was, nodigde Marweri iedereen uit om bij hem te komen eten.
Toen iedereen gegeten had gingen Marweri en Sio eten. Halverwege de maaltijd
stak Marweri zijn jongere broer met zijn sago-vork.
De mensen vluchtten in alle richtingen. Toen de ruzie bijgelegd was kwam Sio
naar buiten met zijn honden en zei: allen die door de openingen in de zijkant van
het huis gevlucht zijn blijven bij mij en worden mensen van bovenstrooms. Zij die
door de voordeur gevlucht zijn gaan met mijn oudere broer mee, zij zullen mensen
van het meer worden.
Het verhaal van Sio is niet bekend omdat hij naar de bergen gegaan is.
Met Marweri zijn de volgende families meegegaan:
Unaboro-Ottojereuw van Kwadeware;
Pangkatana van Dojo;
Tokoi-Montorauw van Dondai en Sosirih;
Unaboro-Maram van Munggei (Nimboran);
Unaboro-Dike van Dondai en Sosirih;
Unaboro-Kopearo van Jaconde.
Marweri ging met zijn mensen weg en liep door totdat hij aan de plaats Ena-Joka
kwam.
Er was daar niemand te zien. Toen Marweri's vrouw ging baden zag ze echter in
de verte een prauwtje. Marweri stak nu zijn hand in het water en pakte een vis.
Deze bond hij aan een touw en wierp hem in de buurt van het prauwtje. De man,
Nari van Jonokom, zag de vis en roeide er achter aan, terwijl Marweri aan het
touw bleef trekken. Zo lokte Marweri de man naar de kant. Toen Nari de vreemdeling zag, schrok hij erg omdat Marweri een lendegordel en versieringen droeg.
Marweri nam toen het prauwtje en door er met de hand op te kloppen, toverde
hij het om tot een grote prauw waar zij met hun allen inkonden. Toen staken ze
over naar het eiland Jonokom. Nari stuurde; Marweri zei dat Nari later ufoi voor
de prauwen moest worden.
Op het eiland gingen ze huizen bouwen, waarna zij daar lang bleven wonen. Als
gevolg van ruzies gingen veel families naar andere plaatsen. Dike naar Dondai en
Sosirih, Kopearo naar Jaconde, Mara naar Asei/Ajapo en Maram naar Munggei/
Nimboran.
Op een van de punten van het eiland staat nog een steen overeind met de naam
Oinjali. Daarnaast ligt een platte steen op de grond. Dat is de vrouw van Oinjali.
Deze steen gaf de plaats aan waar Marweri aan land was gegaan en waar hij de
belofte had afgelegd om een sterke kampong te bouwen. Latere Ondoàfi's hebben
op de steen gezeten om sterk en machtig te zijn als de steen.
Marweri werd opgevolgd door Iboreuw-Simereuw. Via de ufoi werd geregeld dat
hij kon trouwen met Ajakoi-Pangkamoi van de stam Marubase. Er werd een glazen
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ring betaald met de naam „kesikereuw". Ajakoi was de dochter van Marubase
Kamodje. Zij had nog een jongere zuster Bula-Pangkamoi, maar deze was al getrouwd met Naudo zoon van de Ondoafi Ondikeleuw-Sebefoi; zij was al in verwachting. Toch nam hij ook deze vrouw erbij, zich beroepend op een destijds gedane
toezegging van Marubase aan DoMarweri.
Ajakoi kreeg een zoon Wereuw, Bula kreeg een zoon Oei.
Er was steeds ruzie tussen de zoons omdat hun vader de oudste altijd gelijk gaf.
Wereuw had een bewerkte prauw gekregen, Oei een niet versierde. Maar Oei gebruikte toch de prauw van Wereuw waardoor een vechtpartij ontstond, waarbij
alle mannen betrokken werden. Wat Oei het meest kwetste was dat ze hem „kind
van buiten", onecht kind noemden. Hij zocht dan ook een middel om zijn vader te
doden, om zo tevens onder de macht van Wereuw vandaan te komen.
Op een dag verzamelde Oei zijn mannen om op varkensjacht te gaan. Van te voren
had hij met de medicijnman geregeld dat zijn vader gedood moest worden. Toen
Oei een varken tegenkwam schoot hij zodanig mis dat het alleen maar erg schrok,
zich omkeerde en onverwachts Iboreuw-Simereuw aanviel en dodelijk verwondde.
De mannen riepen Wereuw en Oei. Oei was het eerste ter plaatse en vroeg zijn
vader, die haast niets meer kon verstaan, met een heel zachte stem om hem als
oudste alle rechten over te dragen. De vader vroeg „wie ben jij?" waarop Oei met
zachte stem zei „ik ben Wereuw, voel maar hier deze band" (een gevlochten bovenarmband die alleen door de oudste zoon gedragen mocht worden). De vader droeg
toen alle rechten over.
Direct daarna kwam Wereuw die aan zijn vader vroeg hem alle rechten over te
willen dragen. Oei had zich toen verstopt. Alsnog droeg de vader toen zijn rechten
over aan de oudste, waarna hij stierf. Oei nam echter toch alle kostbaarheden weg.
Wereuw verzorgde de begrafenis alleen en Oei hielp hier niet bij. Oei verzamelde
zijn mensen, ging weg en bouwde een nieuwe kampong Warakojo (warako = landtong). Opnieuw krijgen zij ruzie en trachten elkaar te pijlen. Wereuw schiet twee
maal maar beide keren wist Oei de pijl te ontwijken. Toen werd Oei boos en schoot
een pijl in Wereuw's linkerhand. Toen stopten de oudere mannen het gevecht want
tussen twee broers mag geen echte oorlog ontstaan.
Oei zegt nu „ik heb geen sago, geen klappers en geen tuinen. Ik heb alleen bos".
Wereuw zei toen „ik heb genoeg sago en genoeg vis". Daarna gingen ze tezamen
naar Jonokom om feest te vieren. Het grondgebied om te jagen en tuinen aan te
leggen werd nu verdeeld. Ook het meer werd verdeeld zodat ieder zijn eigen gebied
zou hebben. Het meer, d.w.z. het Westelijke gedeelte, werd verdeeld in Dou-bu en
Dena-bu. Zo is het gebleven.
Wereuw woont op Jonokom (jo = kampong, nokom = donker, omdat er vroeger
veel grote bomen waren met veel geesten). Oei woont in Warokojo, ging vandaar
later via Ajauwe naar Dojo.
In Warokojo bouwden zij een nieuw huis. Zijn moeder ging garnalen zoeken langs
de oeverrand, waarbij zij werd doodgebeten door een krokodil. Oei bracht haar lijk
terug naar Jonokom en begroef het naast Iboreuw-Simereuw.
Wereuw en Oei verklaarden toen dat als er in de toekomst iemand door een varken
of door een krokodil gebeten zou worden, men nimmer het beest zelf zou mogen
verdelen. Dit mocht alleen door Wereuw gebeuren, omdat hij de oudste was. Alleen
Wereuw mocht het beest verdelen opdat de mensen „tevreden en gelukkig" zouden
blijven.
Wereuw werd opgevolgd door: Kawobuki Teidjoe-Borupa-Kurarepa-Pankari-Boreua23

Pandemboe-Buki-Doubo-Daime-Pangka Demboe-Oseipa-Daime Perensi-Wata, het huidige hoofd.
Oei werd opgevolgd door: Boeseime-Nabouw-Seinime Seriauw-Koi Boeseime-SeinimeBoejaka-Toroamingkato-Kamboe-Boenime-Tobodjeuw-Osei, het huidige hoofd.
Boeseime trouwde met 5 vrouwen: Noro-ongkorong, Towai-ongkorong, Pangkari,
Doubokoi en Pransinmotouw. In de huidige kampong Dojo-lama zijn deze namen
terug te vinden in de namen van de 4 „wijken" waaruit het dorp bestaat:
Towaideware later Swadeware
Pangkonoware
Doubongkonoware
Norokobau.
Oei ging derhalve van Jonokom naar Warakojo (warako = landtong) een kampong
die hij bouwde op een landtong enkele kilometers ten Z.W. van het huidige Dojo.
Nabouw ging van Warakojo naar Ajauwe, een kampong enkele kilometers ten Westen van Dojo, ongeveer tegenover Warakojo, aan de overkant van het meer.
Seinime Seriauw ging van Ajauwe weer terug naar Warakojo.
Koi Boeseime ging van Warakojo naar het huidige Dojo.
Bujaka ging van Dojo terug naar Ajauwe.
Kambu keerde van Ajauwe terug naar Dojo, waar men sindsdien is gebleven.
Gedurende het bestuur van Iboreuw-Simereuw zijn er moeilijkheden geweest met
de mensen van Ajane Kanda, die op het eiland Mantai woonden. I.S. heeft de hulp
ingeroepen van twee medicijnmannen: Bukan-Tarombe van de fam. Tungkoje en
Dodjening Naebeaij van de fam. Naebeaij. Deze beiden hebben toen alle bewoners
van het eiland vernietigd. Er bleef niemand in leven.
Ook zijn er moeilijkheden geweest met Kereuboeroe Arwaij die woonden te Kajaiware, Ekeuwé en Nurawaij.
Gedurende het bestuur van Kawobuki Teidjo kwamen er op zekere dag enkele
prauwen aan, die landden op de Oostelijke hoek van het eiland Jonokom, die Jebeij
heet. Teidjo gaf zijn ufoi, Otan Wabendo, opdracht uit te zoeken wie dat waren.
De ufoi kwam echter terug zeggende dat hij bang was omdat het mensen waren,
vreemdelingen van de zee (nelajan) met mooie versieringen, dus machtige mensen.
Daarna ging de Ondoafi zelf, met zijn versieringen, naar de prauwen toe en vroeg
wie zij waren. Daimo antwoordde: wij komen uit het Oosten. Teidjoe zei toen tegen
Daimo: ik zal je „oudste broer" noemen. Maar Daimo zei: „neen dat kan niet, ik ben
nu pas hier gekomen en ik noem Teidjoe dus mijn oudste broer".
Toen zag Teidjoe een zitbankje/plankje in de prauw van Daimoi en vroeg of hij
dat mocht hebben. Daimoi overhandigde het. Daarna vroeg Teidjoe. „wat is dat?".
Daimoi antwoordde: „dat is mijn visspeer", waarop Teidjoe zei: „die wil ik nemen".
Daarna wees Teidjoe ook de vuurplaats en een sagopot aan en zei: „ook deze wil
ik gebruiken".
Daarop zei Daimoi: „als het zo is, kan ik beter ufoi van Marweri worden, want Marweri heeft al mijn rechten afgenomen". Marweri stelde toen Daimoi aan tot ufoi
voor alle visserijzaken.
Daimoi ging nu huizen bouwen. Na enige tijd kwam er plaatsgebrek en moest
Daimoi verhuizen naar het eilandje Mantai, wat nu verlaten is, en daarna naar het
grotere eiland JotoloJomandjo (betekenis werd omschreven met: wij hebben met
ons allen één vereniging, één kring gemaakt). Hier maakte Daimoi nieuwe huizen
samen met zijn drie zoons: Dondaikereuw-Dodjè Otofaleh-Jokompandeuw.
Daarna hebben de mannen van Daimoi Marweri bedrogen. Zij hadden een groot
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