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INLEIDING

D

E opdracht het hoofdstuk „Exploratie" voor dit boekwerk te schrijven is
een dankbare taak, omdat het grote eiland Nieuw Guinea één, zowel geografisch alsook volkenkundig, scherp afgescheiden eenheid is van het naburige
Indonesië en Australië. Anderzijds is het moeilijk in een beknopt bestek een
enigzins volledig overzicht te geven van de gehele ontdekkingsgeschiedenis van
Nieuw Guinea.
Een en ander over de ontdekkingsgeschiedenis van Nieuw Guinea werd reeds
vermeld in het hoofdstuk „Geschiedenis" (Deel I), omdat de exploratie van dit
eiland langen tijd tevens zijn geschiedenis was. Moest aldaar echter genoegen
worden genomen met zeer korte opsommingen van expedities, zo bestaat thans
in dit hoofdstuk de gelegenheid meer uitgebreid en samenhangend over de
exploratie van Nieuw Guinea te berichten.
Zijn randpositie in de Oost-Indische Archipel, zijn „wilde" bevolking en zijn
schijnbare armoede aan natuurlijke rijkdommen hebben Nieuw Guinea nog sterker
geïsoleerd van het rijke gebied der Molukken en het westelijke deel van de
Archipel. Hierdoor bleef Nieuw Guinea tot een halve eeuw geleden voor de
Nederlanders slechts het merkwaardige „land der koppensnellers en paradijsvogels". Ten tijde van de Oost-Indische Compagnie was Nieuw Guinea „die
1
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woeste streken (waar) niets ten voordele van de Compagny te doen was" en dit is
volgens sommigen tot heden zo gebleven. Voor de Australiërs met hun grote
nog niet ontwikkelde gebieden in hun eigen land bood dit tropische eiland
evenmin bijzondere perspectieven. Pas toen een derde natie - Duitsland - met
haar aanspraken op het noordoostelijke gedeelte van Nieuw Guinea kwam, waren
Nederland en Groot-Brittannië gedwongen maatregelen te nemen om het grote
eiland te leren kennen. In 1885 werd Port Moresby en Finschhafen gesticht,
maar het zou nog tot 1898 duren alvorens ook in het Nederlandse gebied de twee
eerste bestuursplaatsen, Manokwari en Fakfak, werden opgericht, gevolgd in 1902
door Merauke.
De eerste grotere tocht naar het binnenland werd pas in 1876 gemaakt (onder
leiding van D'Albertis op de Fly River), maar de eigenlijke verkenning van het
binnenland begon eerst na de verdeling van Nieuw Guinea in 1885. Sindsdien
werd de exploratie met wisselende intensiteit voortgezet en zoals zal blijken, bestaan er nog steeds „witte plekken" op Nieuw Guinea's kaart.
Met deze zuiver aardrijkskundige exploratie heeft echter de economische exploratie, zoals de mijnbouwkundige, bosbouwkundige en volkenkundige, niet
gelijke tred gehouden.
Wichmann (Lit. A) schreef drie dikke boeken over de ontdekkingsgeschiedenis
tot 1902 en eerst na dit jaar begon de uitgebreide verkenning van het binnenland.
Sindsdien is de literatuur ontzaglijk gegroeid en moeilijk te overzien.
K. W. Galis heeft in 1951 in een incomplete „Bibliographie van Nederlands
Nieuw Guinea" reeds meer dan 1300 nummers verzameld, welke slechts betrekking hebben op de westelijke helft van Nieuw Guinea.
De toegestane plaatsruimte voor dit hoofdstuk laat derhalve niet toe meer dan
een beknopt chronologisch overzicht te geven hoe de kaart van Nieuw Guinea
geleidelijk aan gegroeid is en er moet meestal volstaan worden slechts de eerste
tochten naar de nog geheel onbekende gebieden te noemen.
De schrijver beseft echter ten volle de grote taak, welke veelal voor de „nakomers" was weggelegd, die voor de pacificatie, na het eerste, soms geforceerde en
vijandelijke contact met de bevolking, verantwoordelijk waren. Ook zal slechts
bij uitzondering iets verteld worden over de moeilijkheden, welke deze pioniers
ondervonden. De met de verkenningstochten verbonden gevaren, welke scholen
in de gevreesde malaria, dysenterie, beri-beri en zwartwaterkoorts, in de stroomversnellingen der rivieren of in de pijlen der Papoea's, moet de lezer tussen de
regels zoeken. Zij hebben talloze jonge levens te vroeg beëindigd. Het is niet
mogelijk alle namen der pioniers te noemen; veelal zijn deze terug te vinden in de
thans gebruikelijke namen van baaien, rivieren en bergtoppen.
De schrijver hoopt met deze samenstelling ertoe bij te dragen dat de interesse
in het werk der pioniers van Nieuw Guinea wakker blijft, want „landen t' ondersoeken is yders werck niet", het is het werk van moed, kracht en volharding.
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IETS OVER DE WETTEN DER EXPLORATIE EN HAAR BETREKKING
TOT DE EXPLORATIE VAN NIEUW GUINEA

De ontdekkingsgeschiedenis van elk land verloopt volgens bepaalde wetten en
is telkens afhankelijk van dezelfde fundamentele factoren, waarvan hier slechts
de meest belangrijke zullen worden opgesomd.
In de eerste plaats is het de rijkdom of de vermoede rijkdom van het nog onbekende land, welke de onderzoekers aantrekt, omdat zij hopen voor hun moeilijk
werk materieel voordeel te zullen oogsten. Vooral had dit en heeft dit nog betrekking op het voorkomen van edele of andere waardevolle metalen, in het
bijzonder van goud. De begeerte naar goud is altijd een der belangrijkste drijfveren geweest om in nog onbekende gebieden door te dringen en deze, indien
geen vreedzame penetratie mogelijk was, met geweld te veroveren. Men behoeft
in dit verband slechts te denken aan de verovering van Zuid-Amerika door de
Spanjaarden, aan de ontsluiting van Alaska door de goudzoekers of, uit de
laatste jaren, de exploratie van het noordelijkste gedeelte van Canada door de
uraniumerts-prospectors.
Maar ook de configuratie van het te exploreren land is van de grootste betekenis, in het bijzonder het verloop der kust. De vreemdeling, die gelegenheid
heeft met zijn schepen in diepe baaien het „achterland" te benaderen, kan gemakkelijker in contact komen met de „binnenlandse" bevolking dan wanneer de
kust een rechtlijnig verloop heeft. De afstand van kust tot kust wordt door de
ingrijpende baaien of bochten verkleind, zodat „doorkruisingen" van het nog
onbekende gebied gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd. De natuur van de
kust zelf bepaalt in zekere mate haar waarde. Een lage modderige kust is zeker
niet aanlokkelijk en door haar ondiep vaarwater is de scheepvaart gedwongen
op een veilige afstand te blijven. Rotsige kusten daarentegen leveren door stromingen en riffen gevaren op, zodat zij, zolang zij niet hydrografisch opgenomen
zijn, eveneens op een veilige afstand worden gepasseerd. Zandige kusten of kusten,
beschermd door baaien en havens, bieden minder gevaren en zijn daarom veelal
ideaal voor de exploratie van het nog onbekende achterland.
Het land zelf zal door zijn morfologische gesteldheid op de vreemdeling afstotend of aantrekkelijk werken. Een uitgestrekt moerasgebied langs de kust
zal zeker afschrikken, een sterk geaccidenteerd heuvelland schap met diepe ravijnen is evenmin aanlokkelijk en een hooggebergte zal vrijwel altijd door zijn
moeilijke begaanbaarheid pas in de laatste plaats worden onderzocht. De afstand,
waarover de natuurlijke voortbrengselen moeten worden getransporteerd, alvorens
zij door schepen kunnen worden vervoerd, bepaalt al te vaak hun handelswaarde.
De oorspronkelijke vegetatie is een verder beslissende factor voor de exploratie.
Een met oerbos bedekt landschap is niet slechts moeilijk doordringbaar, maar
ook onoverzichtelijk. Grasland of gecultiveerd land kan zonder veel moeite
worden verkend en de bevolking is gemakkelijk op te sporen.
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De wegen naar het binnenland worden, voor zover de bevolking niet
reeds door haar onderlinge handel en verkeer een vast systeem van wegen
heeft aangelegd, door de rivieren gevormd. Hun waterstand en loop beslissen
echter over de afmetingen der schepen en de richting, waarin het land kan
worden verkend. Stroomversnellingen en diepe kloven zijn slechts met kleinere
boten te overmeesteren of kunnen aan een verder indringen te water een einde
maken.
Een reeds op een hoger beschavingspeil staande bevolking, waarmede handel
kan worden gedreven - zij het ook nog primitieve ruilhandel -, staat door haar
behoeften in principe niet vijandig tegenover de vreemdeling. Drijft zij handel
met de meer in het binnenland wonende bevolking, dan zal het mettertijd mogelijk
zijn ook daarmede in directe aanraking te komen. Bij elk eerst contact geldt
echter als belangrijkste voorwaarde, dat dit contact vriendschappelijk en vertrouwenwekkend is. Elke bevolking zal als eerste vereiste stellen, dat haar maatschappelijke wetten gerespecteerd worden. Hierbij moet niet worden vergeten,
dat ook de primitiefste „wilde" stammen hun oeroude sociale wetten hebben,
welke zij voor hun samenleving bindend achten, ook al zijn deze voor de vreemdeling onbegrijpelijk of naar zijn opvatting onmenselijk.
De verhouding der verschillende stammen onderling is eveneens van de
grootste betekenis. Niet alleen zal een stam, die met zijn buurstammen in vijandschap verkeert, geen handel met deze stammen drijven, maar al te vaak geldt dan
ook voor de vreemdeling, dat hij door zijn vriendschap met een dier stammen
tevens de vijand wordt van diens buurstam.
Het sociale peil der bevolking is van betekenis wanneer het er om gaat van haar
diensten gebruik te willen maken. Een bevolking zonder behoefte aan vreemde
voortbrengselen zal de waarde daarvan niet inzien en er daarom ook geen werk
voor willen verrichten. Zij staan dus passief of zelfs vijandelijk tegenover de
exploratie. Behoefte of begeerte pas dwingt tot werk!
Het agrarisch peil der bevolking zal beslissen of van haar voedingsmiddelen
kunnen worden ingeruild of dat deze van den beginne af moeten worden medegenomen, waardoor elke exploratietocht door zijn eigen verbruik aan vivres
wordt gelimiteerd. Meer dragers betekent niet alleen een groter transportvermogen, maar ook een groter eigen verbruik.
De ligging van het nog onbekende gebied ten opzichte van naburige reeds
ontsloten gebieden is eveneens een belangrijke factor voor de exploratie. Overbevolking en de daarmede gepaard gaande behoefte aan meer „Lebensraum"
zullen tot ontsluiting van minder rijke gebieden dwingen. Zolang deze nog op
het eigen land of eiland te vinden zijn, zal slechts met terughoudendheid tot
emigratie naar een afgelegen gebied worden overgegaan. Het nieuw ontgonnen
land zal immers alleen dan van enige economische betekenis kunnen worden,
indien zijn producten tegen de normaal geldende prijzen op de markt kunnen
worden gebracht. Dit zal niet mogelijk zijn, als hoge transportkosten naar het
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afzetgebied de producten belasten, tenzij door goedkopere werkkrachten de
transportkosten kunnen worden gecompenseerd.
De zuiver wetenschappelijke exploratie met het doel de nog onbekende flora
en fauna van een nog onbekend land te leren kennen, begon pas in de 18de eeuw;
de belangstelling voor de „wilde" mens, de ethnografie en anthropologie is nog
jonger. Economisch - botanische onderzoekingen en mijnbouwkundige onderzoekingen, niet gericht op edele metalen, alsook bodemkundige onderzoekingen
met het doel de waarde van het land voor kolonisatie en cultures te leren kennen,
dateren voor Nieuw Guinea pas ongeveer uit de laatste dertig jaren.
Beschouwen wij thans in het kort enkele der bovenstaande factoren met betrekking tot Nieuw Guinea.
Ofschoon Nieuw Guinea door de Spanjaarden „Isla del Oro" werd genoemd,
bleek het bij nader onderzoek deze naam niet te verdienen. Pas in 1898 werd het
eerste goud in lonende hoeveelheden in het Gira River-gebied (Territory of
Papua) gevonden. De goudvelden van het Territory of New Guinea werden pas
1921 ontdekt en die van de rijke Edie Creek in 1926. Het ,,goud" van Nieuw
Guinea bestond vóór die tijd hoofdzakelijk uit de goudgele veren der paradijsvogels. De jacht op deze vogels heeft zonder twijfel veel tot de exploratie van
Nieuw Guinea bijgedragen, maar zij werd hoofdzakelijk door Maleise vogeljagers uitgeoefend en haar resultaten bleven geheim. Ook orchideeënzoekers zijn
het oerbos van Nieuw Guinea binnengedrongen, zonder echter hun vindplaatsen
prijs te geven.
Nieuw Guinea is, met zijn oppervlakte van rond 800 000 km2, op het met ijs
bedekte Groenland na het grootste eiland ter wereld. De kustlijn heeft een lengte
van rond 8000 km, zodat gemiddeld achter elke kilometer kust een landoppervlakte van 100 km2 ligt. Behalve de lange tijd voor de scheepvaart als onveilig
beschouwde Mac Cluergolf, de Geelvinkbaai met haar rotsige kust in het westen
en de modderige kust van Waropen in het oosten, zijn nog de minder diep in
het land grijpende baaien langs de noordoostelijke kust van de Astrolabe Bay
tot Milne Bay te noemen, welke toegang geven tot een uitgestrekt gebied.
De moerassige zuidkust van de Oemar-Rivier tot de delta van de Purari, de
noordkust van de Mac Cluergolf en de steile rotsige kust van de noordelijke
Vogelkop mogen slechts als enkele voorbeelden worden genoemd om aan te
tonen hoe ongunstig Nieuw Guinea's kust is.
Het grootste gedeelte van Nieuw Guinea is bedekt door oerbos, waarin de
rivieren de enige wegen zijn. Waar deze uit de laagvlakte overgaan naar het
bergland, beletten diepe kloven en stroomversnellingen een verder indringen.
De Fly met een lengte van ca. 970 km, waarvan 850 km met boten bevaarbaar,
en de Sepik met ca 700 km lengte, waarvan 500 km bevaarbaar, zijn de grootste
rivieren en waren derhalve ook de eerste toegangswegen voor de exploratie
van het binnenland. Het gemakkelijk doordringbaar grasland van het hooggebergte werd pas in de laatste 20 jaren bekend.
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De Papoea-bevolking van Nieuw Guinea is ook nog heden ten dage, voor
zover zij niet reeds langere tijd met de Europese beschaving in aanraking is, nog
uiterst primitief en heeft weinig behoefte aan vreemde voortbrengselen. De uitgestrekte sago-moerassen, welke tot het moeilijkst te doorlopen terrein behoren,
verzekeren de bevolking van een overvloed van voeding, zodat zij niet gedwongen is grote tuinen aan te leggen. Slechts de pas kort geleden beter bekend
geworden Berg-Papoea's bedrijven een goed georganiseerde tuinbouw.
De oeroude zede van het koppensnellen was voor de vreemdeling beslist niet
aanlokkelijk en al te vaak was het eerste contact met de bevolking bepaald
vijandelijk. Ook de onderlinge twisten der stammen stellen het bestuur nog
heden ten dage voor vele problemen. Zonder twijfel hebben bestuur, zending en
missie het hunne er toe bijgedragen om deze twisten en het koppensnellen te
beperken, maar de resultaten van deze moeilijke taak zijn nog niet overal bevredigend.
Voor de handel is de Papoea geen goede klant. Zijn behoefte is niet groot,
zodat ook heden nog ijzer in de vorm van bijlen en kapmessen, evenals kralen,
zout en tabak als ruilmiddelen moeten dienen, en ook het schelpengeld is nog steeds
het betaalmiddel bij de Berg-Papoea. Vijf en twintig jaren geleden moest aan
sommige stammen de waarde van ijzeren bijlen nog worden gedemonstreerd
alvorens deze als beloning voor verrichte dragersdiensten werden aangenomen.
Ook nu nog kan geen enkele expeditie, welke een nog niet ontsloten gebied
wil verkennen, voldoende inheemse producten inruilen, zodat zij afhankelijk
blijft van haar eigen vivres. Slechts een kleine troep is in staat door ruil voldoende aanvullingen in de vorm van oebis of varkens te verkrijgen.
De natuurlijke reactie van de Papoea tegenover de Europeaan is vrees voor
het onbekende en zij uit zich meestal in een onmiddellijke vlucht. Slechts met veel
geduld is deze natuurlijke terughoudendheid te overwinnen. Voor de Papoea is
iedereen, die niet tot zijn eigen stam behoort, zijn natuurlijke vijand. Omdat nog
vele stammen of dorpsgemeenschappen geen hoofden hebben en het gezag nog
in vele gevallen beperkt is tot het kleinste familieverband, heeft het bestuur met
zijn verbodsbepalingen een bijzonder moeilijke taak.
Zonder twijfel is de Papoea algemeen zeer bevattelijk, maar hij verliest al te
vaak spoedig zijn belangstelling voor het nieuwe, omdat het voor hem niet noodzakelijk is of omdat hij het nut er niet van inziet. Wanneer wij hem willen beoordelen, moeten wij proberen ons in zijn mentaliteit in te denken. Dit "thinking
black", zoals dit soms wordt genoemd, is voor ons uiterst moeilijk en daarom
is het zo treffend te lezen: ,,wij mogen dan al weinig begrijpen van des Papoea's
motieven, hij begrijpt de onze nog veel minder, maar hij legt er zich bij neer en
doet verkeerde dingen, zonder te weten dat deze verkeerd zijn of waarom zij
verkeerd zijn". (Lit. 23, blz. 87).
De bovenstaande algemene beschouwingen mogen het enigszins begrijpelijk
maken waarom de ontdekkingsgeschiedenis van Nieuw Guinea nog zo jong is.
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DE TOCHTEN DER PORTUGEZEN EN SPANJAARDEN

De tochten der Portugezen en Spanjaarden, waarbij zij toevallig Nieuw Guinea
aandeden, werden uitvoerig in het hoofdstuk „Geschiedenis" (Deel I) beschreven.
Hier zullen derhalve slechts enkele aanvullende gegevens betreffende de gedenkwaardige reis van Luis Vaez de Torres in 1606 worden toegevoegd.
Het smaldeel van drie schepen, waarmede Pedro Fernandez de Quiros in December 1605 vanuit Callao (in Peru) vertrok, bestond uit de „San Pedro y Pablo"
onder bevel van De Quiros, de „San Pedro" met als commandant Luis Vaez de
Torres en de „Tres Reyes" welke door Bernal de Cermeño gecommandeerd
werd. Op 3 Mei 1606 werd het eiland Espiritu Santo (in de Nieuwe Hebriden)
bereikt en werd „in naam van de Santa Trinidad, van de Katholieke Kerk, van de
Heilige Franziscus, van de Heilige Johannes, van de Heilige Geest en tenslotte
ook in naam van de Koning van Spanje in bezit genomen" (Lit. 1).
Alvorens tot het bouwen van de stad „Nieuw Jeruzalem" werd overgegaan,
vertrok De Quiros tegen middernacht van de 11de Juni met zijn schip terug naar
Peru, zonder zijn overige bevelhebbers ervan in kennis te hebben gesteld. Na
15 dagen vergeefs wachten op de terugkeer van hun commandant, nam De Torres
de leiding over en zeilde men op de 26ste Juni in zuidelijke richting verder.
Op 18 Juli bereikten de beide schepen de „Puertas y Bayas de tierra de Sanbuenaventura" (de Milne- en Jenkins Baaien) aan de zuidoostelijke punt van Nieuw
Guinea.
Door China Straat (tussen Hayter Isle en Nieuw Guinea) ging de reis verder
naar de Mulling- en Orangerie Bay („Gran Baya de San Lorenco y de Monterey")
en vervolgens met de kust van Nieuw Guinea aan „de rechter hand" naar de Gulf
of Papua, waarna wegens riffen en ondiepten een zuidelijke koers tot 11° Zuiderbreedte werd gehouden en tenslotte de naar de nieuwe commandant genoemde
„Torres Strait" werd gevonden. Van Kaap Valsch uit werd langs Nieuw Guinea's
zuidkust gezeild tot de Kajoe Merah Baai („Baya de San Pedro de Arlanca")
met het eiland Aidoema („Isla del Capitan Luis Vaez de Torres"). De westkust
werd gevolgd „tot het einde van de kust" (zuidwestpunt van het schiereiland
Onin) vanwaar overgestoken werd naar Misool om via Batjan en Ternate in
Mei 1607 Manila te bereiken.
Door deze reis was dus komen vast te staan, dat Nieuw Guinea een eiland is
maar dit bleef een geheim van de Spanjaarden tot 1762 en pas in 1806 vond de
publicatie plaats van het authentieke bericht over deze reis aan de Koning van
Spanje.
Alhoewel door de reizen van de Portugezen en Spanjaarden grote gedeelten
van Nieuw Guinea's kust werden gevonden, bleven deze ontdekkingen zonder
betekenis. Ten gevolge van de geheimhouding der resultaten van De Torres'
reis werd door de tijdgenoten Nieuw Guinea nog algemeen als een deel van het
„Grote Zuidland" beschouwd. Bovendien was het door de gebrekkige plaats-
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bepaling voor de toenmalige cartografen zeer moeilijk om zich een beeld te vormen van Nieuw Guinea's kust. Wel moet worden gezegd, dat b.v. De Torres vrij
nauwkeurige kaarten en beschrijvingen van de door hem gevonden baaien
maakte, doch deze werden geheimgehouden. Pas door de tochten der Nederlanders werd een beter inzicht gekregen in het verloop van Nieuw Guinea's kust.
DE REIZEN DER N E D E R L A N D E R S V A N

1606 TOT

17OO

Eind November 1605 verliet de pinas „Duyfke" met Willem Jansz. en Jan
Lodewijk Rosengeyn Bantam met als bestemming het geheimzinnige goudeiland
Nieuw Guinea. Het „Duyfke" bereikte de kust van Nieuw Guinea in 1606 in de
Teloek Sebakor en zeilde langs de westkust van „Nieuw Zeelandt" (schiereiland
Koemawa) door Straat Nautilus naar de Kamrau Baai. Vervolgens werd langs
Namatotte gezeild en ver uit de modderige kust „Modder Eylandt" (de monding van de Digoel) en tenslotte „Tyuri" (Frederik Hendrik Eiland) langs gevaren. Op ca. 141° Oosterlengte werd een „open" gezien, zodat men ongemerkt de
ingang van de Torres-Straat passeerde. Pas aan de westkust van Cape York
Peninsula werd weer land bereikt en tenslotte bij „Caep Keerweer" (op 13o 45'
Zuiderbreedte) de terugreis naar Banda begonnen. De vraag of Nieuw Guinea met
het Zuidland samenhing dan wel een zelfstandig eiland was, werd niet opgelost.
Tien jaren later verschenen de eerste Nederlanders toevallig aan Nieuw
Guinea's noordkust. Op 14 Mei 1615 verliet Jacques Le Maire in opdracht van
de "Austrael-Compaignie" met de „Eendracht" en „Hoorn" de rede van Texel.
Het doel van deze reis was Australië te bereiken en het monopolie van de OostIndische Compagnie te breken. Als kapiteins traden op de gebroeders Willem
Cornelisz. Schouten en Jan Cornelisz. Schouten. Nadat om de Zuidkaap van
Zuid-Amerika was gezeild, werd Nieuw Guinea's kust toevallig bereikt bij het
vulkanisch eiland Manam (ca. 50 km ten zuidoosten van de Sepik-monding). Vandaar werd de gehele noordkust gevolgd en tenslotte langs een groot eiland
gezeild, dat „Willem Schouten Eylandt" (Biak) werd genoemd. Langs de eilanden
Kawar of Bepoendi ging de reis verder en op 6 Augustus werd Ternate en tenslotte eind October Jacatra bereikt. Door de nieuwbenoemde GouverneurGeneraal Jan Pietersz. Coen werd echter op 31 October beslag gelegd op het schip
„Eendracht". De „Hoorn" was reeds in December 1615 door vuur vergaan.
Zo nam deze stoutmoedige reis een roemloos einde. De herinnering aan deze reis
is bewaard gebleven in de „Le Maire" en de „Schouten Eilanden".
Op zoek naar „het goudeiland" (de Isla del Oro der Spanjaarden) bereikte in
Februari 1623 Jan Carstensz met de jachten „Pera" en „Arnhem" de kust van
Nieuw Guinea, welke in zuidwestelijke richting werd gevolgd. Toen leden van
de bemanning (vermoedelijk bij de Bakamau-rivier) aan land gingen om te vissen,
werden zij door inboorlingen overvallen, waarbij 10 man werden gedood.
Op 16 Februari zag Carstensz „de Sneeuw-Berch" (Carstensz-toppen). Later
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gaf hij aan Kaap Kolff (noordelijkste punt van Frederik Hendrik Eiland) de naam
„Kaap Keerweer", omdat van koers moest worden veranderd. Ook „Kaap
Valsch" kreeg op deze reis van Carstensz haar naam. Verder naar oost zeilende,
werd het „Vleermuysje Eylandt" (P. Habeeke) gevonden, waar werd geland en de
beide schepen, na een botsing veroorzaakt door de sterke stroming, gerepareerd
werden. Ook Carstensz zag op zijn verdere reis de ingang van de Torres-Straat
(zijn „Drooge Bocht") en ook hij bereikte tenslotte de westkust van Cape York
Peninsula (tot 17° 08' Zuiderbreedte). De door hevige wind afgedreven „Arnhem" ontdekte „Arnhem Land" en „Van Speults Land" in de Gulf of Carpentaria. De „Pera" volgde op de terugreis dezelfde route tot „Valsch Caep" en
keerde vandaar naar Ambon terug.
Carstensz kwam tot de conclusie, dat uit deze gebieden niets met profijt te
halen was. Over de bevolking schrijft hij: „Het zijn alle cwaedaerdige naturellen
gemeenlijk swart ende naeckt, dragende hare manlijkheyt in een zeehoorntien, loos
ende wantrouwig volk ende met géén finesse soo nae hebben connen locken om
meddels stricken, hiertoe buytenboord gehangen, eenige te vatten . . .".
Op instructie van den Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen vertrokken
op 17 April 1636 van Banda de jachten „Cleen Amsterdam" en „Cleen Wesel"
onder het commando van Gerrit Thomasz. Pool en Pieter Pieterszoon naar
Nieuw Guinea, niet alleen met de opdracht na te gaan of er voor de Compagnie
enig profijt van deze eilanden te trekken was door de handel in massoi-bast, doch
ook in verwachting dat zij „ende passagie sout mogen ontdecken, daerdoor men
in de Suijdt Zee soude connen gereacken".
De handel in massoi-bast, die door Rumphius „Cortex Oninus" (Oninse
schors naar het schiereiland Onin) werd genoemd en waaruit een aromatische
olie werd gewonnen, was de drijfveer van alle Compagnietochten naar Nieuw
Guinea's zuidkust — van Pool in 1636 tot Keyts in 1878 (Lit. 2).
Op 24 April werd de westkust van Nieuw Guinea bereikt en, langs deze
zeilende, werd langs „Wesels Eiland" (P. Adi) en de „Vogel Eilanden" (ToemboeToemboe) de „Vlakke Hoek" (het eiland Namatotte) bereikt. De nauwe zeestraat tussen Namatotte en P. Sagin werd voor een rivier aangezien. Tijdens de
verkenning van deze zeestraat werd de bemanning van de twee uitgezonden
sloepen overvallen, waarbij behalve Pool nog drie leden der bemanning hun dood
vonden en derhalve deze „rivier" de naam „Moordenaarsrivier" kreeg. Pieter
Pietersz werd tot opvolger van Pool gekozen en zette de reis voort tot de monding
van de Eilanden Rivier.
De belangrijkste ontdekkingsreis van de 17de eeuw was echter de tocht van
Abel Jansz. Tasman met „opperpiloot" Francoys Jacobsz. Visscher, welke als
doel had „tot t'ontdeckingh van t'onbekend Zuytland, de Zuytoost cust van
Nova Guinea mitsgaeders d'eilanden daer omtrentgelegen" en uitgevoerd werd
met de „Heemskerck" en de „Zeehaen" in 1643. Op deze reis werden Nieuw
Zeeland, „van Diemensland" (Tasmanië) en New Ireland ontdekt en ook de
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noordkust van Nieuw Guinea werd aangedaan. Bij de eilanden Bagabag en
Karkar (Dampiers Eiland) werd op 20 April 1643 Nieuw Guinea bereikt en,
nadat de gehele noordkust was gevolgd, maakte op 8 Mei de monding van de
Mamberamo Rivier zich door verkleuring van het zeewater kenbaar. Ten noorden
van Biak ging de reis verder en op 14 Mei werd de noordelijkste punt van Nieuw
Guinea, Tg. Jamoerisba, bereikt, aan welke kaap Tasman de nog heden gebruikte naam gaf van „de Caep de Goede Hoope". Ook de Mios Su-eilanden
(Amsterdam en Middelburg) kregen hun namen.
Niettegenstaande de prachtige resultaten was deze reis voor de exploratie van
Nieuw Guinea van geringe betekenis. De doorvaart tussen New Britain en
Nieuw Guinea (Straat Dampier) werd niet gevonden. Met de resultaten was men
te Batavia niet tevreden en zo werd Tasman in 1644 opnieuw uitgezonden op de
overweging dat
„om de begonne en betrachte ontdeckinge . . tot volmaecten cuntschap te
brengen resteerd door vervolch nog t'onderzoeken, off Nova Guinea aent grote
Suijtland vast oft met canaele in tusschen gelegen Eijlanden gesepareerd zij".
Ook werd in de opdracht gezegd:
„scherpelijk letten, waer die vreemde natien estime van maecken, en tot wat
goederen meest genegen zijn. Insgelijx bespeuren wat coopmanschappen ofte
waer zijlieden daer hebben insonderheijt nae gout en silver".
Met de beide jachten ,,Limmen" en „Zeemeuw" en de galjoen „Brak" was de
opdracht om van Kaap Valsch uit langs de zuidkust te zeilen tot 9o Zuiderbreedte
en de „Drooge Bocht" (Torres-straat) te doorkruisen om de doorvaart te vinden.
Het journaal van deze reis is verloren, zodat wij over de resultaten slechts weinig
weten. Zeker is echter, dat de „Drooge Hoek" (ingang van de Torres-straat)
werd bereikt, maar de doorvaart werd niet gevonden. Tasman verkende de
gehele Gulf of Carpentaria en bereikte langs de noordkust en noordwestkust
van Australië tenslotte 23'2° Zuiderbreedte.
Ook na deze reis had het Opperbestuur te Batavia een scherpe kritiek en berichtte aan de Heren XVII:
„dat bij goede gelegentheijt ende van tijt tot tijt alles nader sullen laten
ondersoeken door vigilanter ende couragieuser personen, als tot nu daertoe
gebruickt sijn . . . . Landen t'ondersoecken is ijders werck niet". (Lit. 146).
In 1660 verkreeg de VOC van de Sultan van Tidore het recht om van „de
Papoea en alle eilanden van dien slaven of andere goederen" desgewenst te halen.
De eerste tocht met het doel slaven van Onin te halen, werd door Willem Buis
in 1662 gemaakt, doch bleef zonder succes, omdat slechts 50 kinderen werden
aangeboden. De Raad van Justitie Nicolaes Vinck maakte in November 1662
een reis naar Roembati, waarbij hij er in slaagde 45 slaven te kopen en van een
„diepe bocht" hoorde, welke slechts door een lage landengte van de zee gescheiden
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zou zijn. Tijdens zijn tweede reis bezocht Vinck in April 1663 deze „bocht"
(welke thans Mac Cluetgolf heet) en zeilde langs de gehele noord- en zuidkust,
waarbij hij ook Goras, de Sekar- en Patipi Baai bezocht.
De in de volgende jaren naar Onin gemaakte tochten hadden ten doel slaven
te kopen en van de bevolking massoi-bast in te handelen. Zo bezocht Johannes
Keyts in 1678 met een vloot van drie schepen de westkust van Onin, waarbij op
18 Augustus „met zeer groote solemniteijten" de twee vlaggen, „waerin des
E. Compagnies merk geschreven stond" in de negorijen Fataga en Kilbati
werden gehesen. Daarna werden de eilanden in de „Rijklof van Goens Baai"
(genoemd naar de Gouverneur-Generaal) en de „Speelman Baai" bezocht. Ook
de „Quaelbergh Baai" (Bitsjaroe Baai) werd ingevaren en Namatotte bezocht,
waar tijdens een overval vier leden van de bemanning werden gedood.
In 1679 zette Augustijn Dirkszoon de reis van Keyts voort, waarbij hij met de
„Pisang" de Pisang Baai bij het latere Kaap Steenboom vond. Ook deze tocht
had niet de gewenste resultaten, zodat de VOC afzag van verdere tochten naar
Nieuw Guinea en het aan de burgers van Banda en Amboina vrijliet op eigen
rekening en gevaar reizen naar Nieuw Guinea te maken.
Verschillende dezer reizen in 1685, 1686 en 1695 hadden echter eveneens niet
de verwachte resultaten en ondervonden vijandelijkheden van de bevolking.
In het begin van de 17de eeuw was de leuze van de Gouverneur-Generaal
Antonio van Diemen „afbreuk van den vijandt, vervolgh ende vergrooting des
handels, mitsgaders omme nieuwe landen t'ontdecken". Zijn opvolger Cornells
van der Lijn (1645) veranderde deze leuze in „proffitabele ende vredige negotie",

Fig. 1. De tot het jaar 1700 feitelijk verkende kustlijn van Nieuw Guinea
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waardoor de betekenis van de tochten in de tweede helft van die eeuw sterk
verminderde.
De aardrijkskundige kennis van Nieuw Guinea was aan het einde van deze
periode geringer dan men uit al deze tochten zou verwachten. Vele scheepsjournalen gingen verloren of werden geheimgehouden, zodat de cartografen
van deze tijd slechts de gegevens van Carstensz, Le Maire en Tasman voor hun
publicaties konden gebruiken. Fig. 1 bevat een schetskaart van de feitelijk
verkende kustlijn van Nieuw Guinea. Men vergelijke hiermede de in 1678 gepubliceerde kaart, weergegeven in Deel I, blz. 59.
DE T O C H T E N NAAR N I E U W GUINEA VAN 1 7 0 0 — 1 7 6 4

In het begin van de 18 de eeuw verscheen Groot Brittannië ten tonele in het
oostelijke gedeelte van de Indische Archipel. Reeds enkele jaren tevoren was
bekend geworden, dat specerijen op verschillende eilanden werden gevonden,
welke niet direct onder controle van de Oost-Indische Compagnie stonden. Engelse
schepen hadden opdracht gekregen hier het monopolie van de VOC te breken.
Van West-Australië en Timor komende, passeerde William Dampier in 1699
Goenoeng Api en de Lucipara Eilanden (in de Banda Zee) en bereikte voor het
eerst op Nieuwjaarsdag 1700 met de „Roebuck" de kust van Nieuw Guinea bij
de Karas Eilanden (aan de zuidkust van Onin), waar hij de "Freshwaterbay" en
"Mackereelbay" (ten noorden en noordoosten van P. Batoepoetih) ontdekte.
Hij zeilde vervolgens om Salawati en noemde Kaap Mabo (de westelijke kaap
van Batanta) „het westelijkste punt van Nieuw Guinea". Vanhier uit zeilde hij
naar noordoost en ontdekte de zeestraat tussen Batanta, Nieuw Guinea en
Waigeo, die later naar hem „Straat Dampier" werd genoemd. Het eiland P.
Mansoear, waar hij op de verjaardag van zijn Koning was, werd door hem
"King William Island" gedoopt. Vervolgens zeilde hij om de noordkust van
Nieuw Guinea en strandde in een donkere nacht bijna op Mios Kairu (of Ajawi),
een klein eiland dicht bij de Schouten Eilanden. Dampier noemde dit eiland
"Little Providence". In oostelijke en later zuidoostelijke richting omzeilde hij de
noordoostkust van New Ireland en de zuidoostkust van New Britain. Reeds in
1643 was Tasman langs een gedeelte van New Britain's noordkust gezeild, maar
hij dacht, dat de beide genoemde eilanden een gedeelte van Nieuw Guinea waren.
Dampier maakte gebruik van Tasmans resultaten en was in staat verschillende
eilanden en kapen te herkennen. Hem gelukte het echter, de naar hem genoemde
straat te vinden, welke New Britain van Nieuw Guinea scheidt, en daarmede had
hij een nieuw eiland gevonden, dat hij "New Britain" noemde, niet wetende, dat
dit uit drie grote eilanden bestond (New Britain, New Ireland en Lavongai (New
Hanover). Verschillende eilanden vóór Nieuw Guinea's kust kregen van hem
nieuwe namen. Tenslotte zeilde hij buiten de eilanden langs de gehele noordkust
en verliet Nieuw Guinea weer door Gaman Straat (of zijn Dampier Straat).
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Via Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) bereikte hij Ascension, waar zijn half
vermolmd schip verging. Dampier en zijn bemanning werden daar twee maanden
later gevonden (Lit. 5). Dampier was een buitengewoon goed waarnemer, schreef
over zeestromingen, planten en dieren van de door hem bezochte streken. Reeds
in 1703 verscheen zijn "Voyage to New Holland". De tocht van Dampier, die
gemaakt werd in opdracht van de Engelse Admiraliteit, viel echter geheel niet in
smaak bij de VOC en zij besefte, dat zij zelf kennis moest krijgen van de zolang
verwaarloosde „Papoesche eilanden".
Dampiers tocht was de directe aanleiding voor de belangrijkste reis van deze
periode, gemaakt door Jacob Weyland in 1705. Met het fregat „Geelvink" en de
chaloupe „Kraanvogel" en een grotere prauw of pantjalang „Nova Guinea"
ontdekte hij de tegenwoordige Geelvink Baai, door hem „Groote inboght" genoemd. Zijn kaart werd echter pas in 1753 gepubliceerd en een copie daarvan
(zie Deel I, blz. 60) zal een verdere beschrijving van zijn ontdekkingen overbodig
maken. Het „Lange Land" is Japen, ,,t' Bultig Eiland" is Mios Noem, Noemfoor
werd ,,t' Hoog Land in Zee" genoemd. ,,De vuile Bogt" is de Straat Roemberpon,
enz. Zoals uit de kaart is te zien, bereikte hij in deze baai zijn verste punt in
„Geelvinks Oosthoek", ca 20 km ten westen van Tg. Dembar.
De „Geelvink" en de „Kraanvogel" verlieten Nieuw Guinea ten noorden van
Waigeo, terwijl de „Pantjalang" opdracht kreeg de Straat Dampier (tussen
Waigeo en Batanta) en Straat Sagewin (tussen Batanta en Salawati) in kaart te
brengen. Hierbij werd ook Straat Galewo (Straat Sele) opgenomen. De volgende
namen werden genoemd: Kooxsbrootje (Jef Man), Delfzijl (Kasiem), Sprouw (Matam), Lepel Eylandt (P. Snapan), De Kwade Hoek (Kaap Sorong), Quade Eylandt
(Ram), Zeeland (Tjiof), Middelburg (Nanah) en Pantjalangs Hoek (Tg. Sele) e.a.
Toen in de Molukken bekend werd, dat een vloot in de buurt van Nieuw
Guinea was, dacht men dat dit weer de Engelsen waren. Derhalve besloot de
slecht ingelichte Gouverneur van Ternate om onder leiding van Jacob van Geyn
en Pieter Lijn de „Oostvoorn", „Leervisch" en „Makreel" voor onderzoek
derwaarts te zenden. Deze schepen verlieten Ternate in 1705, de twee laatstgenoemde werden echter spoedig door de stroming afgedreven, zodat de opsporingstocht slechts met de „Oostvoorn" kon worden gemaakt. Weylands
vloot werd niet gevonden. Wel werd met een prauw de westkust van Salawati
in kaart gebracht en tenslotte de Telaga Waigeo (Majalibit) binnengevaren.
De reizen van Weyland en van Geyn deden uitkomen, dat op Nieuw Guinea
slechts wilde, minderwaardige muskaatnoot gevonden werd van een soort
„overal om de west van India genoeg bekend en veragt", zodat men een concurrentie in deze handel niet te vrezen had. Bovendien hadden beide expedities
belangrijke aardrijkskundige resultaten opgeleverd.
Bij de reis van Dampier samen met William Funnel deed slechts de laatstgenoemde een ontdekking. Met een gekaapte Spaanse Brigantine, de „St. John",
miste Funnel in Mei 1705 de juiste doorvaart door Straat Dampier en kwam in
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Fig. 2. Het westelijke gedeelte van de Vogelkop en de eilanden ten Westen van Nieuw Guinea
volgens Isaak Tirion, 1753. Uit "Nova Guinea" (Lit. A.)

Straat Sele terecht. Niet wetende, dat ook Weyland en Cleyn hier waren geweest,
noemde hij deze doorvaart "St. John's Straight".
Met het Engelse oorlogschip „Pitt" voer William Wilson in Februari 1759
door Straat Sagewin, welke sindsdien ook "Pitt's Strait" genoemd werd en
waardoor om de oostpunt van Waigeo een nieuwe zeeweg naar Macao werd
gevonden. Ook in 1761 zeilden Engelsen deze straat door, waarbij P. Snapan
de naam "Welcome Island" kreeg. (Fig. 2 en 3.)
John Watson ontdekte in 1764 Straat Sele opnieuw en noemde haar naar zijn
schip "Strait Revenge".
Vergelijken wij op fig. 4 wat van Nieuw Guinea's kust reeds bezocht was met
de gepubliceerde kaart (Deel I, blz. 62), dan valt op, dat door geheimhouding nog
niet veel algemeen bekend was. Slechts de resultaten van Dampier en Tasman zijn
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Fig. 3. New Chart of the Straits to the westward of New Guinea
London, 1798. Uit "Nova Guinea" (Lit. A.)
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