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*) A. Wichmann, Entdeckungsgeschichte von Neu Guinea. (Nova
Guinea vol. I, 1909 en vol. II, 1912).
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van den gouverneur van Ambon, Herman van Speult, gelukte het in 1622 de beschikking over een tweetal schepen
te krijgen, die een nieuwe reis naar het onbekende land
zouden ondernemen. In Januari 1623 verlieten de beide
jachten, de „Arnhem" en de „Pera" de reede van Ambon
onder commando van Jan Carstensz. en vervolgden, na een
bezoek aan de Key- en de Aroe-eilanden, den 4den Februari
de reis naar het Oosten. Al spoedig kwam hoog land in
zicht, dat door de opvarenden voor het eiland Ceram
gehouden werd, maar blijkens hun kaart en scheepsjournaal
de Zuidwestkust van Nieuw-Guinea moet geweest zijn. Na
een mislukte poging om te landen, waarbij een deel van de
bemanning door een overval van de Papoea's het leven
verloor, werd de reis langs de kust voortgezet en teekende
Carstensz. in zijn journaal onder 16 Februari 1623 de volgende belangrijke waarneming aan: ,,De zestiende Februari
vertoonde mij overhooch geberchte, dat op vele plaetsen
wit met snee bedect lach, wesende certain vrij wat vreemts,
als op bergen soo na de linie equinoctialis gelegen snee te
hebben." Op een kaart uit dien tijd is dat gebergte dan ook
als „die Sneeuwberch" aangeduid.
Het is merkwaardig dat deze ontdekking zoo weinig
indruk gemaakt heeft op de tijdgenooten van Carstensz.
Daaraan zal wel niet vreemd geweest zijn dat men in dien
tijd meer hechtte aan het aanknoopen van handelsbetrekkingen. En zoo zien we dan ook dat het tot 1903 duurt voor
de aanwezigheid van sneeuwbergen in de Nederlandsche
Koloniën de aandacht van het moederland gaat vragen.
Voor een deel houdt dit verband met de verhoogde belangstelling voor de bezittingen buiten Java. De vroeger zoo
verlaten Zuidwest-kust wordt door gouvernementsschepen
bezocht, en bij die gelegenheid wordt op heldere dagen
de „Sneeuwberch", later Carstensztop gedoopt, eenige
malen gezien. Dit is in 1904 voor het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap aanleiding een
expeditie uit te rusten, welke ten doel heeft het sneeuwgebergte te bereiken. Later bleek dat men wel wat te
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optimistisch was geweest want de goede toegangsweg
tot het bergland moest nog gezocht worden. Maar
in ieder geval had de expeditie toch het resultaat, dat
de Zuidwest-kust grondig in kaart werd gebracht, en vooral
dat tal van riviermonden ontdekt werden. Onder deze was
van veel belang de z.g. Oostbaai (zie de kaart blz. 16), beter
gezegd, de gemeenschappelijke monding van drie groote
rivieren, die een prachtige toegangsweg tot het binnenland
schenen te zijn. Die meening werd nog bevestigd door een
ontdekking van den Heer H o n d i u s v a n H e r w e r d e n ,
gezagvoerder van het gouvernementsstoomschip „Valk",
Deze bevond zich in December 1904 met zijn schip in de
Oostbaai en zag op een helderen ochtend ver in het binnenland een nieuwe sneeuwtop, 200 K.M. westelijk van den
Carstensztop. Nu had men alles wat men wilde: een groote
rivier die een gemakkelijke weg scheen op te leveren en
een met sneeuw bedekte berg die het einddoel kon zijn. De
lezers weten hoe men in Nederland de pogingen om den
Carstensztop te bereiken voorloopig liet varen en alle
aandacht concentreerde op den nieuw ontdekten berg, die
eerst „Van Herwerdentop", later „Wilhelminatop" genoemd
werd. De in 1907 uitgeruste eerste expeditie onder leiding
van Mr, A, H, L o r e n t z drong reeds zóó ver in het
binnenland door, dat een deel van het gebergte verkend kon
worden: aan de tweede expeditie onder dezelfde leiding in
1909 en 1910 gelukte het na groote ontberingen den Wilhelminatop te beklimmen en de grens van de eeuwige sneeuw
te bereiken. Dit was des te meer een nationaal succes te
noemen, omdat een Engelsche expeditie omstreeks denzelfden tijd pogingen deed tot den Carstensztop door te dringen, echter zonder gunstig gevolg.
Wie echter meent dat het Nederland in de allereerste
plaats te doen was om de eeuwige sneeuw te bereiken,
vergist zich deerlijk. Slechts de tweede Lorentz-expeditie had tot opdracht te trachten den Wilhelmina-top te
beklimmen, en dit min of meer sportieve tintje van de
expeditie werd volkomen gerechtvaardigd door de concur-
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rentie, die de Engelschen ons in onze eigen Koloniën gingen
aandoen. Maar overigens hadden de expedities steeds ten
doel wetenschappelijk onderzoek van het land, d. w. z, vermeerdering van de kennis van den bodem, de bevolking, van
wat er leeft en wat er groeit. De namen alleen al van de
lichamen, die de tochten met ondersteuning van de regeering
uitrustten zijn voldoende aanwijzing, dat het niet in de
eerste plaats om sportsuccessen te doen was.
Of de expeditie, waarvan schrijver dezes van Augustus
1912 tot Mei 1913 deel uitmaakte, aan dat doel beantwoord
heeft, moge de lezer beoordeelen uit de hier volgende reisbeschrijving, die geenszins bedoeld is als een volledig verhaal van den tocht, maar slechts uit de aanteekeningen van
den schrijver geput is en de feiten dus geeft in de volgorde zooals ze te zijner kennis zijn gekomen. Deze uiteenzetting moet daarom noodzakelijk voorafgaan omdat de
leden der expeditie vaak gescheiden zijn geweest, en dus
niemand alle avonturen der expeditie meegemaakt heeft. De
aanstaande historiograaf zal den plicht hebben de avonturen
en ervaringen van alle leden der expeditie te verwerken en
te boek te stellen; op mij rust slechts de taak mijne persoonlijke indrukken weer te geven.
Om den lezer een denkbeeld te geven van het doel en de
samenstelling der expeditie, kan ik niet beter doen dan te
vermelden wat het Soerabajasch Handelsblad van 15 Augustus 1912 daaromtrent mededeelde:
„Den 21 Augustus vertrekt per s.s. „Edi" van Soerabaja
de derde Zuid-Nieuw-Guinea-expeditie, uitgerust door het
Indisch-comité van Wetenschappelijke onderzoekingen in
samenwerking met de Maatschappij tot Bevordering van het
natuurkundig onderzoek der Nederlandsche Koloniën te
Amsterdam en gesteund door de Regeering.
„Het doel der expeditie is een grondig onderzoek naar de
fauna, de flora en de geologische gesteldheid van de Zuidzijde van het Centrale gebergte boven 2300 M., de hoogte
waarop het onderzoek bij de 2de (Lorentz-) expeditie werd
gestaakt. Voorts is het aan den leider overgelaten, om zoo
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de omstandigheden daarvoor gunstig zijn, van het Oranjegebergte een verkenning te maken in de richting van de
Idenburg-rivier, welke ten vorigen jare werd verkend door
een detachement der Koninklijke Marine.
,,De expeditie, welker duur op negen maanden wordt
geschat, zal derhalve eene voortzetting zijn van den in 1907
aangevangen en in 1909 vervolgden exploratie-arbeid,
,,Hare samenstelling is als volgt:
„Leider: de kapitein van den topographischen dienst A.
Franssen Herderschee, die zich tevens zal belasten met de
topografie en de ethnografie.
„Leden: dr. P, F, Hubrecht, geoloog bij het mijnwezen,
voor de geologie en de meteorologie; dr, A, Pulle, lector
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, voor de botanie; de
officier van gezondheid 2e klasse G, M, Versteeg voor de
zoölogie en de anthropologie; een Inlandsch arts J. B.
Sitanala, benevens 150 Dajaksche koelies,
„Aan de expeditie is toegevoegd een dekkings-detachement ter sterkte van een officier (de 1e luitenant-adjudant
der infanterie L. A. Snell), 1 adjudant-onderofficier-kwartiermeester, 4 Europeesche sergeanten, 2 inlandsche .sergeanten, 2 inlandsche korporaals, 34 inlandsche fuseliers, 2
soldaat-ziekenverplegers en 40 dwangarbeiders. Hiervan
gaan 2 Europeesche sergeanten en 18 inlandsche minderen
rechtstreeks naar Zuid-Nieuw-Guinea; het andere gedeelte
met de vrouwen en kinderen gaat naar Amboina. Ter
beschikking van de expeditie wordt voorts gesteld het voormalige gouvernements-S.S. „Arend", om als bivakschip
tijdens den duur der expeditie op de Noordrivier dienst te
doen, terwijl tevens een motorboot van bijzondere constructie afgestaan is om den opvoer van goederen tijdens den
riviertocht te vergemakkelijken."
Om aan de expeditie te kunnen deelnemen was ik 27 Juni
1912 met een stoomschip van de Rotterdamsche Lloyd uit
Marseille vertrokken om 19 Juli d.a.v. na een zeer voorspoedige reis te Tandjong-Priok te arriveeren. De andere
deelnemers hadden allen hun woonplaats in Indië, de leider
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te Bandoeng, de medicus-zoöloog had kort te voren zijn
standplaats Bangkinang in Sumatra verlaten en zich met
verlof te Buitenzorg gevestigd om zich voor zijn zoölogisch
werk voor te bereiden, de geoloog was juist op den terugweg uit Noord-Nieuw-Guinea, waar hij o, m. had deelgenomen aan de Nederlandsch-Duitsche expeditie tot vaststelling van de grens, de inlandsche arts bevond zich te
Weltevreden, terwijl de detachementscommandant nog niet
aangewezen was.
Nadat ik enkele weken te Buitenzorg had verblijf gehouden, kwamen den 2den Augustus ten huize van den voorzitter van het Indisch-Comité, baron Quarles de Quarles te
Batavia, de leden van genoemd Comité met de leden der
expeditie bijeen, waarbij nog eens de plannen uiteengezet
werden, en het comité op de meest hartelijke wijze een
goede reis en véél succes toewenschte.
Door een toevalligen samenloop van omstandigheden
waren van mijn vijf tochtgenooten er drie mij reeds van veel
vroeger bekend; met den medicus-zoöloog en den geoloog
was ik in hetzelfde jaar te Utrecht als student aangekomen,
en samen hadden we in ons eerste studiejaar op dezelfde
collegebanken gezeten, weinig vermoedende dat het lot ons
een zóó langdurig samenzijn onder zóó eigenaardige
omstandigheden zou toebedeelen. Ook onze chef kende ik
reeds uit den tijd van de expedities naar Suriname. Wat
het gezelschap betrof, begon de reis dus voor mij onder de
meest gunstige auspiciën.
Het Het zich al zeer spoedig aanzien dat de expeditie niet
op den vastgestelden tijd, den 15en Augustus, uit Soerabaja
zou kunnen vertrekken. Immers toen we den 9den Augustus
eens een kijkje gingen nemen op de werf van de marine aan
den Oedjong, troffen we ons bivakschip, de „Arend", in een
weinig bewoonbaren toestand aan. Het schip had sedert zijn
terugkomst van de 2de Lorentz-expeditie in April 1909
dienst gedaan als logeerschip voor matrozen en had een
groote schoonmaak noodig voor het voor de reis over zee
geschikt was. Aan boord was het een heidensch kabaal, door
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Het bivakschip de „Arend" in de Noordrivier.
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de smeden veroorzaakt die allerlei reparaties hadden te
verrichten, terwijl we struikelden over de schilders en timmerlui. We haastten ons dus dit weinige gastvrije verblijf
te verlaten en op informatie uit te gaan. De mogelijkheid
dat we reeds zes dagen later met dit schip en zijn
80.000 K.G. lading in de Straat van Madoera zouden varen,
leek ons buitengewoon gering. En we hadden niet mis
gezien. De directeur van de werf verzekerde ons, dat het
schip uiterlijk den 16den gereed zou komen. De oorzaak
van de vertraging was intusschen nogal eigenaardig. Reeds
in Mei had onze chef de mededeeling ontvangen, dat de
„Arend" ter beschikking van de expeditie zou gesteld
worden maar het desbetreffende gouvernementsbesluit had
buitengewoon lang op zich laten wachten en zoo achtte de
directeur van de marinewerf zich niet verantwoord met de
noodige reparaties te beginnen. Het schijnt dat dergelijke
vertragingen bij de marine nogal eens voorkomen en, naar
men mij mededeelde, het gevolg daarvan zijn dat de directie
van de marine, dus de bureau's etc., te Batavia gevestigd
zijn, de marinewerf en marinehaven echter te Soerabaja, iets
wat een snelle afhandeling van zaken niet ten goede komt.
Reeds meermalen zijn er pogingen gedaan ook de directie
naar Soerabaja over te brengen, maar men vindt algemeen
Batavia of beter Weltevreden, een zooveel aangenamer
woonstad, dat tegen een verhuizing naar Soerabaja een
sterke oppositie te Batavia heerscht. En zoo blijft de toestand voorloopig bestaan.
Om de onzekerheid in die dagen nog te verhoogen bleef
elk bericht omtrent onze Dajaks uit. Met de aanwerving
daarvan had zich belast de bekende luitenant D. Habbema.
Deze officier, die bij de 2de Lorentzexpeditie een zoo
belangrijke rol gespeeld heeft, was ook de aangewezen man
voor onze expeditie wegens zijn uitstekende bekendheid
met de Dajaks. De Indische regeering had hem ook ditmaal
het commando opgedragen van het detachement inlandsche
fuseliers, dat bestemd was onze expeditie te beschermen, en
een plaatsvervanger naar het Apokajangebied in Borneo
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gezonden, om den heer Habbema af te lossen. Zeer tot onze
teleurstelling kwam er einde Juli bericht dat die plaatsvervanger op de heenreis ziek was geworden en naar Java
terug moest keeren.
Luitenant Habbema kon met het oog op de woelingen in
zijn gebied zijn post niet verlaten vóór er een nieuwe plaatsvervanger gearriveerd zou zijn, en dit kon volgens de
berichten nog maanden duren. Daarmee viel dus het schoone
plan in duigen te profiteeren van des heeren Habbema
kennis van terrein en Dajaks, en waren we nu, wat het
aanwerven der Dajaks betreft, aangewezen op de bestuursambtenaren in Borneo. Intusschen hadden deze zich met
lofwaardigen ijver van hun taak gekweten, want al spoedig
kregen we bericht, dat het gouvernements-s.s. „Hazewind"
uit Samarinda zou vertrekken met 76 Kajans aan boord,
bestemd voor onze expeditie. Nadat ons dit pak van het
hart gewenteld was, kwam ook de lang verwachte vrijdom
van inkomende rechten af, en konden we dus aan het werk
gaan. Op het marine-établissement werd een ruim lokaal ter
onzer beschikking gesteld, dat al spoedig geheel gevuld was
met tallooze kistjes van Tieleman en Dros, welke onze eetwaren bevatten, benevens talrijke andere groote en kleine
kisten met fotografie-artikelen, jachtgeweren, ammunitie
enz. Wat hebben we in die dagen naar ons vertrek verlangd!
De werkzaamheden bestonden voornamelijk in het sorteeren en verpakken van onze levensmiddelen, d. w. z. de in
blik verpakte vivres. Toen al die honderden blikjes gesorteerd langs de wanden van de kamer geschaard stonden,
hebben we elkaar aangekeken, verbaasd over de reusachtige
hoeveelheid. Het komt niet vaak voor, dat iemand een direct
overzicht heeft over het voedsel dat, keurig afgepast,
bestemd is door hem in de eerstvolgende negen maanden
te worden verorberd. En toch is dat alles in onze magen
verdwenen benevens een aanzienlijke partij rijst, waarover
wc in die dagen nog geen overzicht hadden, zonder dat we
ooit hebben kunnen zeggen, dat we het extra-royaal hadden.
De moeilijkheden aan de verpakking verbonden, beston-
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den daarin, dat een zeker aantal blikken voor ontbijt, rijsttafel en avondeten in zóódanige verhouding bij elkaar
gepakt moesten worden, dat we daar een bepaald aantal
dagen genoeg aan hadden, zonder dat er blikken voor een
der drie maaltijden overbleven. Als complicatie kwam daar
nog bij, dat er op gerekend moest worden, dat niet altijd alle
Europeesche deelnemers bijeen waren. Daar in die gevallen
groote blikken zeer onvoordeelig zijn, — immers ze worden
niet in één maaltijd gebruikt en de inhoud bederft als het
blik eenmaal geopend is — was een zeker percentage van
het voedsel in kleinere blikken verpakt, Het zou zeker veel
gemak hebben gehad als alles geleverd was geworden in
kleine blikken, maar dat komt met de emballage weer
onvoordeeliger uit. Ten slotte was er nog gerekend op de
verschillende omstandigheden, waaronder de expeditie zich
zou bevinden. Onze medicus, die met veel virtuositeit de
menu's had opgemaakt, rekende n.l. op drie soorten van
ontbijt: één combinatie was voor de zeereis en het verblijf
op het bivakschip bestemd, daarbij werd verondersteld dat
er geregeld brood zou gebakken worden en zoo bevatte die
combinatie o.a. blikken met jam en worst. Een tweede combinatie bestond onder meer uit droge biscuits met vleeschspijzen, gort, havermout etc. en was bestemd voor het verblijf in het hoofdbivak en in het lagere bergland; de 3de
combinatie eindelijk moest ons in de koudere streken het
noodige ontbijt verschaffen en bestond voor een groot deel
uit roggebrood en rookspek.
Het rijsttafel-menu kon al naar omstandigheden meer of
minder gevarieerd worden. De hoofdschotel moest natuurlijk
rijst zijn, aangevuld met sambal, visch of vleeschspijzen en
zoo mogelijk wat groenten. Het avondeten eindelijk zou
bestaan in 5 maal per week gemengden kost en 2 maal per
week vleesch en groenten apart. De eerste weken konden
daarbij aardappelen gegeten worden, maar daarna zou rijst
dr aardappelen moeten vervangen. Bij het avondeten is
gebleken welke geboren aardappeleters de tegenwoordige
Europeanen zijn. Om gewicht te sparen waren ook in den
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gemengden kost de aardappelen weggelaten. In plaats van
de gewone combinatie b.v. zuurkool, aardappelen en spek
door elkaar of boerenkool, aardappelen en rookworst gemengd, bevatten de blikken alléén het vleesch en de
groenten. We hadden er n.l. op gerekend de aardappels te
vervangen door rijst die toch altijd in voldoende hoeveelheid
voor de koelies aanwezig moest zijn, zoodat per blik de
hoeveelheid groenten en vleesch grooter was. Hoe deerlijk
hebben we buiten onzen smaak gerekend! Zoo goed als zich
boerenkool, aardappelen en rookworst gemengd laten conserveeren in blik, zoo oneetbaar is de combinatie boerenkool, rookworst en droge rijst, 't Is nauwelijks te gelooven
dat rijst in dien vorm zoo gaat tegenstaan maar ik raad
ieder lezer, die een ongeloovig gezicht trekt, in den aanstaanden winter aan, het eens met rijst te probeeren; ik ben
er zeker van, dat hij na een week zijn eten laat staan. Laat
hij dan bedenken dat wij zoo ons avondmaal acht maanden
lang hebben moeten nuttigen en dat er tusschen zijn groenten en de onze in blik geconserveerde wat smaak betreft nog
een hemelsbreed verschil is.
Vielen dus bij het avondmaal onze culinaire plannen voor
een groot deel in duigen, in niet mindere mate was dat het
geval met de rijsttafel. Laat ik direct opmerken dat de
betiteling „rijsttafel" voor ons middageten sterk euphemistisch is, omdat een van de voornaamste bestanddeelen, de
kip, geheel ontbrak.
Het gemis werd aangevuld door gehakt, vischspijzen, als
gebakken bokking of spiering, zalm e.d., terwijl een kleine
voorraad kokosnoten of klappers nog eenigen tijd een nuttig
bijgerecht leverde. Wat een dergelijke rijsttafel zijn eentonigheid echter ontneemt is „sambal". Van dit gerecht, dat
steeds in kleine hoeveelheid bij de rijsttafel gebruikt wordt,
bestaat een onnoemlijke verscheidenheid en juist daardoor
kan men de Indische rijsttafel, vooral als deze wat primitief
uitvalt, voortdurend in smaak laten varieeren. Sambal is
tegenwoordig in geconserveerden vorm verkrijgbaar en van
mijn expeditie naar Suriname in 1902—1903 had ik er de
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aangenaamste herinneringen aan bewaard, Natuurlijk was
ook ditmaal een aanzienlijke hoeveelheid meegenomen,
echter niet van het handelsproduct, maar toebereid door een
Indische dame, die volgens bevoegde beoordeelaars de kunst
van sambal-maken buitengewoon goed machtig was. Jammer
genoeg hebben we niet van het product harer vaardigheid
kunnen profiteeren, aangezien ze de flesschen onvoldoende
gesloten had, en, wat wel de hoofdzaak geweest zal zijn,
verzuimd had een conserveeringsmiddel te gebruiken. Het
gevolg was, dat reeds na enkele weken alles absoluut bedorven was, en we dus gedurende de expeditie onze „rijsttafel"
zonder sambal hebben moeten nuttigen.
Dit zijn wel de voornaamste tegenslagen geweest op
culinair gebied; laat ik er nog aan toevoegen dat de Soerabaja'sche firma Tio Siek Giok ons de oudste gecondenseerde
melk en de slechtste qualiteit sardines in de handen h a d
gestopt; dat het gebleken is, dat bruine boonen en stokvisch
— anders een aangename afwisseling van de rijsttafel —
nooit gaar waren te krijgen, dan zal ieder begrijpen dat.
vooral in den laatsten tijd, de eetlust aanmerkelijk verflauwde en dat een Hollandsch biefstukje met gebakken aardappelen nogal eens het onderwerp van gesprek uitmaakten.
Dank zij de hulp van een Europeesch sergeant van ons a.s.
dekkingsdetachement en eenige inlandsche fuseliers, schoot
het werk aan de vivres flink op, maar toch was het een
aangename afwisseling toen we den 15en Augustus vernamen dat bet Bivakschip bijna gereed was en spoedig aan de
kade gemeerd zou worden, vlak bij het Gouv, s.s. „Edi",
het schip dat de expeditie zou overbrengen naar de Noordrivier. Als tweede vreugdevolle tijding op dien dag bereikte
ons het bericht, dat het Gouv. s.s. „Hazewind" van Samarinda gearriveerd was op de reede van Soerabaja met 76
Dajaks aan boord, de helft van onze Borneosche reisgenooten. We profiteerden natuurlijk direct van de gelegenheid om per motorboot eens een kijkje te gaan nemen, en
spoedig daarna tuften we tusschen de vier Nederlandsche
oorlogsschepen, die juist op de reede lagen, om enkele

