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OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK
IN

NEDERLANDS NIEUW-GUINEA

Op gevaar af met bovenstaande titel bij de lezer te grote
verwachtingen, niet overeenstemmend met de huidige wer-

kelijkheid, te wekken, moge de aanhef niettemin gehandhaafd blijven.
Ter rechtvaardiging diene het volgende:

In het Australische deel van Nieuw-Guinea is men ons ongetwijfeld
voor bij het onderzoek naar de „prehistorie" van de bevolking. Reeds
omtrent de eeuwwisseling werden daar —- toevallig — vondsten gedaan,
o.m. bij de Collingwood-baai en in de Yodda-vallei,1 in meer recente
tijd met nog vele andere vermeerderd, en niet slechts aan of nabij de
kust, doch evenzeer in het binnenland. Talrijke publicaties verschenen
dienaangaande, o.a. in het tijdschrift „Anthropos"; terwijl een beschou-
wing en indeling van al het materiaal werd gegeven in A. Riesenveld's
standaardwerk over „The megalithic culture of Melanesia" (1950).2

De moeilijkheid voor alle geïnteresseerden in Nieuw-Guinea is, en
zal nog wel geruime tijd blijven, de historische datering van de vond-
sten. De bevolking immers kent en maakt geen voorwerpen, zoals stenen
vijzels en stampers, stenen vogelfiguren, bronzen bijltjes, etc. en schrijft
er een bovennatuurlijke oorsprong aan toe. De afkomst van zulke voor-
werpen van migranten of immigranten — en niet van rechtstreekse
voorouders der oorspronkelijke Papoese bewoners — is daardoor wel
waarschijnlijk. Doch in welke eeuw verschenen deze „megalithische"
vreemden? Tijd was tot voor kort een onbelangrijke grootheid in dit
land, dat betiteld werd met „vergeten aarde", „achterhoek der aarde".
Eeuw in en eeuw uit bleef de materiële cultuur der bewoners vrijwel
ongewijzigd; als voorbeeld is te noemen de fabricage van prauwen, het
pottenbakken, het maken van stenen bijlen.

Meer houvast geven misschien de — zij het gering in aantal zijnde —
bronzen bijltjes. De officier van gezondheid G. A. J. van der Sande zag
voor het eerst in 1903 in Asé (Sentani-meer) twee van deze curiosa,

1 Vide C A W Monckton: "Last da>s in New Gumea" (1922); p. 116-120.
2 vnl.. p. 313-391; 407-520.
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272 K. W. GALIS.

door hem afgebeeld in zijn boek 3 en later door zendeling G. Schneider
meegenomen naar Europa. Eén der bijltjes, 17 bij 14 cm groot, berust
thans in het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Ondanks de wassende
literatuur aangaande deze voorwerpen — laatstelijk nog in het tijd-
schrift „Nieuw Guinea" 4 — is nog steeds geen uitsluitsel te.geven
omtrent afkomst en datering van deze on-Papoese fabricaten. Gewezen
is op overeenkomstige bijltypen in Java, Bali, Roti, Tibet, Portugal en
Zuid Amerika.

Hetzelfde Instituut ontving in 1930 van de heer Halie een bronzen
bijltje, afkomstig van het dorp Kwadeware, gelegen op een eilandje in
het westelijke bekken van het Sentani-meer; terwijl het zojuist ge-
noemde Asé in het oostelijke deel ligt. Vermeld wordt in de beschrijving
van deze aanwinst,5 dat zulke bijltjes „op bovennatuurlijke wijze in
het bezit zijn gekomen van een der voorvaderen van dengene, bij wien
ze aangetroffen zijn en in wiens familie ze nu reeds gedurende twaalf
generaties van vader op zoon overgegaan zouden zijn; aan deze voor-
werpen is sedert hoe langer hoe meer occulte kracht toegeschreven
geworden, zoodat er op den duur slechts gebruik van werd gemaakt
voor bezweringen tot het doen nederdalen van regen, het doen beëin-.
digen van zware onweders, het brengen van verlichting aan ernstige
zieken, enz. Ze werden in een gat in den grond bewaard en niemand
dan de eigenaar kende de plaats daarvan; bij de plaats gehad hebbende
kerstening van de lieden van Kwadeware wist de zendingsgoeroe hen
nu echter te overtuigen van de nutteloosheid dezer poesakastukken,

Sentani bijl
(Kon.lnst voor deTro pen

Amsterdam)

Serrtani bijl (?)
(Waar mondelinge
informatie vanDsJ.S.Kijne)

Fig. 1.

Monstrans-bijl van
Nieuw Caledonie
(Naam M.Leenhardt)

3 plaat XXIV, fig. 2 en 3.
4 IS, 1954/55, p. 75-79, 105-110 en 16; 1955/56, p. 39-44.
5 Twintigste jaarverslag, 1930, van de Kon. Ver. „Koloniaal Instituut", Amster-

dam; p. 122/123.
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OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 2 7 3

zoodat ze hem na enige moeite in handen kwamen en twee ervan den
zendeling SCHNEÏDER'en.één-aan de heer HALIÈ werden afgedragen.'-'

-Het bijltje, geschonken door de heer Halie is nog iets breder en
langer dan het Ase-bijltj.e. .Helaas zijn hier de beide opengewerkte
hoeken, beschadigd-en nog.slechts voor' de. helft aanwezig. De holle
bovenkant, waarin de stok;gestoken moest'worden, is vrijwel intact en
voorzien van^drie gaatjes ten behoeve van beyestigingspennen.-
; E e n ander type bijl was voor de laatste! wereldoorlog in het bezit-,
van-Ds. I. S. Kijne en door deze ontvangen• van dezelfde zendeling
Schneider: Het was een ronde, bronzen bijl.met een middellijri • van
circa'12 cm, plat en iets uitgehold en op één plaats'aan de rand voor-
zien van een kort verlengsel, blijkbaar bestemd" voor. de. steel. Zeer
flauw was evenwijdig aan de omtrek een lijnversiering teizien, ein-
digend in. twee — naast elkaar gelegen — cirkels, waarin weer éen
kruisvormig motief zichtbaar was. , " . .

-. Deze. bijl, waarschijnlijk eveneens uit het Sentani-gebied afkomstig,,
'is in'd'e oorlogsjaren zoek'geraakt.' Hebben .wij hier. te doen gehad.met
een onvoltooide bijl.van het hierboven genoemde model, met;hog dichte
,",oren" ? Of is de bijl het' prototype van: de van .elders bekende „hache-
o'stensoir" of „monstrans-bijl:'? Leenhardt beeldt er- één', af van. Nieuw
Caledonië 6 en.schrijft daarbij,, dat dé platte stenen schijf van ongeveer .
25 bij 28.cm geklemd.zit in eén.houten:steeLeh dat deze bijl dienst deed
a. om het hoofd van een lijk* af. te. kappen enrdë borstkas te "openen;
b. om regen te veroorzaken, doordat de regenmakers er ritueel de

zon mëe .sloegen -(onthoofden ? G.) ; . » . . . . -
c. als „paradebijl, daar.de hoofden haar bij'samenkomsten als autori-
, -^teitsinstrument, als symbool van macht en-zetel-van de beschermer

van de groep, met zich ronddroegen. .-. ••- - * ;• . :. ' :.
Iriëen in. het. Maleis" gestelde bijlage vari de Memorie van Overgave

van de toenmalige Gézaghebber van Sorong, S. van der Groot, wordt:
vermeld, dat omstreeks 1938 in het gehucht Hoef mare — aan de noord-
kust van dé Vogelkop — een „toembak"; speer(pünt), aanwezig was.
Uit de beschrijving valt op te .maken-, dat hèt blijkbaar een bronzen
bijltje was van het Seritani-model. Volgens de verhalen" had men het
gevonden aan de bovenloop van het riviertje Koor, liggende" op een
oud porceleinen.bord op de rivierbodem.. Dit bijltje bezat twee „oren"
en een ketting; later is de ketting verdwenen,-terwijl één „oor" is
afgebroken. De vrees voor deze magisch krachtige bijl was groot, vooral

M. Leenhardt:-''Notes d'ethriolögie néo-calédonienne" (1930); p. 27/28 en. plaat
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274 K. W. GALIS.

onder de Karoon-mensen; in allerlei riten speelde het voorwerp een
rol. Of thans deze antiquiteit nog ter plaatse is, is mij niet bekend.

Vrijwel onbekend bleef, dat omstreeks 1935 door de toenmalige
zendeling te Sorong, F. C. Kamma, nabij zijn woning op Kaap Sorong,
tegenover het eiland Doom, op ongeveer twee meter diepte in de grond
een stenen vijzel en stamper en een klein vierkant bronzen bijltje wer-
den aangetroffen. Dit bijltje is momenteel te zien in het Rijksmuseum
voor Volkenkunde te Leiden.7 Blijkbaar was deze gunstig gelegen
westelijke punt van Nieuw-Guinea al zeer lang geleden bewoond. Het
bijltje — een lengte hebbend van 6,5 cm bij een breedte van 6 cm —
is hol, waarschijnlijk voor het aanbrengen van een stok en heeft een
scherpe convexe snede.

Bij de zojuist genoemde stenen vijzel met stamper gaat het om de
enige vondst van dien aard in west Nieuw-Guinea, in tegenstelling
met die in de oostelijke eilandhelft, waar talrijke van zulke „mortars'
and pestles" zijn ontgraven. Bij geruchte werd nog vernomen van een
goudprospector, die omstreeks 1921 in de beek van Nètar, nabij het
Sentani-meer, een stenen vijzel zou hebben gevonden en meegenomen.
Naar het schijnt, is het Sentani-meer en omgeving één der plaatsen
geweest op Nieuw-Guinea, waar de megalithen-cultuur-dragers 8 zich
gevestigd hebben, blijkens voornoemde stenen.vijzel, de bronzen bijltjes
en de — bekapte ? — stukken sacrale steen, waarop tot voor kort de
clan-oudste zijn bezweringsritueel etc. uitvoerde.9

Losse, bijzondere vondsten mogen ons niet leiden tot te vergaande
conclusies. De arts D. L. Leiker zag bijv. in het dorp Ka job op het
eiland Robn (Geelvinkbaai) een fraaie stenen bijl van ongebruikelijk
type. Het was het enige exemplaar in dit dorp en men was niet genegen
om de bijl af te staan.

Feuillêtau de Bruyn bericht, dat op Noord Biak, Soepiori, te Kiam-
dori enige stenen bijlen, een stenen knots, tanden, enz. werden aan-
getroffen in een soort „abri sous roche", welke voorwerpen z.i. overeen-
komen met micronesische vondsten van dezelfde aard in de Palau-groep,
ten noorden van Mapia. Het is mogelijk, dat zulke en soortgelijke voor-
werpen op Nieuw-Guinea kwamen, doordat incidenteel schipbreuke-
lingen door wind en stroom uit de koers geraakt en in het land der
Papoea's verzeild waren. — Dé vondst van een uit steen gekapte slang

'7 onder no. 2427-2. •' . _ =- :
8 Vide o.m. B. A. M. Vroklage: „Die Megalithkultur in Neu Guinea"; Zeit-

schfift f. Ethnologië, 67, 1935; p. 104-116." \ • " • - . ""'"
B Vgl. P. Wirz: „Beitrag zur Ethnologië der Sentanier"; Nova Guinea, 16, 1928.
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OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK NEDERLANDS NÏEUW-GUINÈA. 2 7 5

moge hier ook melding vinden; uitvoeriger werd er reeds vroeger
gewag.van gemaakt.10

Behulpzaam bij het opstellen van een periodenschema kunnen' t.z.t.
misschien zijn dé rotstekeningen, van. een aantal plekken van Nieuw-
Guinea" bekend. Voor de huidige stand van .zaken betreffende deze
voorhistorische tekeningen moge verwezen worden naar een Mede-
deling in dit tijdschrift.11 ' •.• -."•••-•..-';'-••. .- .;••

Van recente tijd, hoewel in .de; 17e-eeuw reeds vermeld, z i jnde
fortificaties, die op enkele plaatsen .van de MacCluer-golf zijn aan-
getroffen. J. Roder, onderzocht in 1937'aldaar grondig de „kota" van
het eilandje Foeoem, iets ten oosten van het grotere Ogar gelegen, en
die van het eilandje. Ora, datten zuiderr ligt van het bekender Argoeni-
eilarïd.12 De versterkingen bestaan uit muren van opeengestapelde
brokken koraal, waarin poortopeningen- zijn uitgespaard. Deze muren
bevinden zich meestal op vlakke gedeelten, gelegen op - zeeniveau; op
de omringende heuvels werden stenen schansen aangebracht. Op het
laaggelegen terrein stondenvoorheen de huizen; thans zijn beide eilanr
den onbewoond. Ongetwijfeld is deze verdedigingsmethode ontleend
aan die in de Mblukkeri", al hebben mogelijk de Europese forten aldaar
mede als voorbeeld gediend voor de merkwaardige, op kruisvuur-
mogelijkheid aangelegde schansen. In oudere literatuur worden borst-

. weringen vermeld in 1644 te Onin en in 1871 nabij,het dorp Sisir
(dezelfde?).
y"- Mensénfèsten- van' kennelijke ouderdomV: althans f van- vóóf!/dë*'20er
eeuw, waren tot voor kort nooit bloot,gelegd.' In een brief .van 1954
schrijft "evenwel de'Opperhoutvester ir. J. F. U. Zieck óver éeri der-

_gelijke; vondst -• te Manggoapi - nabij.; Manokwari: • „Bij: een „landslide";
(na hétfgrav'en-;yóór een watérkracht^werkje) op hetfterrein-yati Kökkê-
link, vóhd deze diep in depadas-laag een geraamte van èéh. mens, welke
onmogelijk bijv. Van een Japanner geweest kan zijn. Kokkelink hééft :

de snel in.de lucht uit elkaar vallende restanten op onverschillige wijze
weggegooid". ~ - ;.

Wat 'ons ditmaal bijzonder interesseert, zijn aardewerkresten/In
1937 werd onder leiding van Dr. J\ Roder een kleine" opgraving verricht
in de grot Doedoemoenir op het eilandje Argoeni in de-MacCluer-golf,
waarschijnlijk de éérste en tot heden ook de laatste wetenschappelijke

xo Bijdragen Kon. Instituut 110, 19S4; p. 281/282. '
11 112, 1956; pag. ? " .
12 Zie Nova Guinea n.s., 4, 1940; p. 62-69 en Tijdschr. N.G., 4, 1939/40; p. 1-11,

75-82.
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2 7 6 • K. W. GALIS.

ontgraving van enig formaat.13 In de grot, in recente tijd nog gebruikt
als bijz'etplaats voor. de doden, werden drie lagen aangetroffen. De
onderste, oudste laag (± 160 cm dik) bevatte geen aardewerk, doch
wel stenen artefacten (o.m. beitels); de daarboven gelegen middelste
laag (± 110 cm dik) was neolithisch van aard, want gepolijste stenen
pijlpunten etc. en grove keramiek van het kogelvormige type met ge-
tande rand kwamen veelvuldig voor, evenals sporen rode kleurstof, ten
bewijze dat de toenmalige bewoners blijkbaar de vervaardigers van de
rode rotstekeningen (ook in de grot aanwezig) waren. In de bovenste,
jongste laag (circa 40 cm dik zijnde) werden geen stenen voorwerpen
gevonden, maar wederom veel aardewerkresten met eenvoudige ver-
siering. Deze laag moet uit de laatste eeuwen dateren en in eenzelfde
periode behoren als de versterkingen die hier en daar worden aan-
getroffen en als de vervaardigers van de zwarte rotstekeningen.

In de loop van 1950 werden — met enige maanden tussenruimte —
nabij Pasir Poetih ten oosten van Manokwari, in een gebied dat voor-
heen Ajambori genoemd werd en een eeuw geleden bewoond werd door
de Arfaks of Mejachs, enige vondsten gedaan door de in zijn tuin
werkende heer L. van Dalm. Bijgaande schets "moge de situatie ver-
duidelijken.

Het terrein, liggende op circa 40 meter boven de zeespiegel, wordt
in het noorden en oosten omgeven door een karang (koraalrif)-rand,
vrijwel blootgespoeld, zoals ik zelf ter plaatse constateerde. Binnen
deze rand, als het ware in een kom, werd gevonden: een donkere
humuslaag van ongeveer 30 cm dikte, daaronder een roodgele laag van
circa 60 cm dik, waaronder weer een- blauwe kleilaag van omstreeks
40 cm dikte en dit alles liggend op een zuivere grintlaag. Deze grintlaag
loopt hellend af van west naar oost, want werd zij aan de westkant van
het terrein op ongeveer 125 cm diepte aangetroffen, aan de oostzijde
was men op 200 cm'diepte er nog niet op gestoten. Het geconcentreerdst
lag het grint in het westelijk gedeelte. Hebben wij hier te doen met
een oude rivierbedding (ook vele schelpj es werden gevonden) eindigend
in een voormalige inham van de zee, ongeveer 200 meter westwaarts
het land indringend? In dit terrein werden op een drietal plaatsen
tanden gevonden, in de rode laag volgens de heer Van Dalm. Het
bleken naderhand varkenstanden te zijn. Op een plek kwamen echter
op de grens van zwarte en rode laag, op ca. 30 cm diepte-dus, ook
potscherven te voorschijn. Scherven van het in vele delen van Nieuw-

•:i Vide Nova Guinea n.s., 4, 1940; 1-11 en 11-31.
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H006TELUN (IN VOETEN)
—-. . .WEG ' '

: - * V I N D P L A A T S i S C r J É R V E N EN T A N D E N : " - ' T ^ - . * ." . : : ' : ; •

••.- "" - : ; • '"• F i g . 2 . : P a s i ï i P i i t i h n a b i j M a r i ö k w a r i ; - ' ' -. - ' •"" - . ' T - " "

Güinea in-gebruik.zijnde rode ongeglazüurde aardewerk, grof en fijn
van dikte. Er waren versierde stukken bij en;ook randgedeelten van
potten. De gehele .collectie bevindt zich momenteel bij de afdeling Cul-
turele en.Physische:Anthropologie-van: het -Koninklijk Instituut vóór
de Tropen:te Amsterdam. ... ' . . . . ' •• . . •" •

Aangetekend-zij .nog,-dat aan de heer-Zieck te Ajarhbori (en ook. te
Wousi) enige min of meer_verweerde stenen: bijlen,.van -het "gewone,
type,- werden- overhandigd, in 1954 aidaa'r door de heer Laflëür op-
gegraven. Deze bijlen waren niet vervaardigd van het. harde chlorö-"
melaniet-gesteente, doch van locale Arfak-steen. De 'stenen* bijl is al
meer dan een eeuw ter plaatse in onbruik.-

Hetzelfde Instituut te Amsterdam ontving eveneens een aantal pot-
scherven, door schrijver dezes uitgegraven in 1952 op het schiereiland
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278 K. W. GALIS.

Tiachnoech in de Jotefa-baai nabij Hollandia.14 Het was de bevolking
bekend, reeds vele jaren, dat zich aldaar vele scherven in de dikke
humuslaag bevonden, evenals allerlei schelpen; een en ander werd in
relatie gebracht met een zondvloed. Het gevonden aardewerk, onge-
glazuurd, roodgekleurd, wees op ronde vormen met sporen van uit-
staande rand. Er waren eenvoudige versieringen in dë scherven te zien.
Zulke scherven konden over een grote kuststrook worden ontgraven,
werd beweerd. Ook hier was dateren niet mogelijk. Nog heden ten
dage wordt niet ver van de vindplaats aardewerk gefabriceerd, als
monopolie, te Kajoe Batoe aan de Humboldt-baai en aan het Sentani-
meer. Daar volgens informanten het gevondene geleek op de grove
Sentani-potten, en thans nog niet ver van de vindplaats zich een ge-
isoleerd Sentani-dorp aan deze baai bevindt, is het niet onmogelijk, dat
de gehele zuidelijke baai-oever met Sentaniërs bewoond is geweest.

In 1954 ontving ik van Dr. ir. G. J. H. Molengraaff een grote, flauw
gebogen scherf — wederom rood en ongeglazuurd — door deze gevon-
den op het tegenwoordig verlaten eilandje Awar, behorende tot de
Haarlem-eilanden (Mambór) in het zuiden van de Geelvinkbaai. De
scherf komt van een plateautje, waar voorheen de Hariti-mensen woon-
den; deze verhuisden naderhand naar Noemini, het grootste eiland van
de Haarlem-groep. Ook deze scherf wordt nu te Amsterdam bewaard.

Aan Ir. Zieck danken wij een aantal scherven, onversierd, rood-
kleurig, ongeglazuurd, tamelijk dikwandig, welke door hem in 1955 —
met een aantal zoetwaterschelpen — nabij Sabron, ten noordwesten
van het Sentani-meer, werden gevonden in een lage steile helling met
zwarte aarde. Mogelijk een oude rivieroever of een vroegere „zak" van
het meer. Deze scherven bevinden zich voor mogelijke analyse in het
bezit van Prof. dr. H. G. von Koenigswald te Utrecht, die zo vriendelijk
was reeds eerder de 1952- en 1954-scherven te doen onderzoeken.

In verband met mogelijke vondsten in de toekomst kan het van nut
zijn te weten, waar aardewerk werd en/of wordt gefabriceerd, voor
zover dit althans bekend is. Reeds werd vermeld, dat pottenbakken nog
voorkomt te Kajoe Batoe en* aan het Sentani-meer, verder te Demta,
aan de Mamberamo-rivier (Kauwerawedj-stam), op het eiland Japen,
in de Doré-baai (nog?),'Radja-Ampat-gebied, nabij Kokas (nog?) en
Roembati. Zó men ziet is het aantal aardewerkcentra op Nederlands
Nieuw-Guinea niet bijster groot.

Wat de vorm van het aardewerk betreft, kan medegedeeld worden,
dat de grootte der potten varieert, doch dat bijna alle vrijwel kogelrond
14 Vide „Papua's van de Humboldtbaai" (19SS); p. 12/13, 16.
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OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK NEDERLANDS NIEUW-GUINEA. 279

van vorm zijn, meestal met een uitstaande rand. Verder fabriceert men
ook wel kleine operi kommen of borden. De potten van Kajoe Batoe
hebben ingekraste figuren in de buitenwand, soms gekleurd, de naaf
buiten omgebogen randen zijn gaaf. De randen van de Kökas (Argoeni)-
potten daarentegen zijn getand. Vrijwel altijd" is het aardewerk on-_
geglazuurd; slechts van Zuid-Japen en van Roembati is mij bekend? dat
men de potten glazuurde door middel vaneen dun laagje hars.

K. W. GALIS.

NASCHRIFT

Met veel genoegen voldoe ik- aari het verzoek der Redactie om een
naschrift te schrijven bij bovenstaand artikel van de Heer Galis. Immers
valt het zeer toe te juichen wanneer de op Nieuw-Guinea werkende
ambtenaren aandacht geven aan .de praehistorie van dit eiland, ook al
ligt dit buiten hun eigenlijke taak, want het zal misschien nóg, Jang-
duren eer een praehistoricus voor dit gebied kan worden aangewezen7
èn intussen zou veel verloren kunnen gaan. Van de praehistorie van
dit eiland is nog maar- bitter weinig bekend, terwijl er toch zeer -veel
te vinden frioét zijn, en wij hier weer Voor heel andere%vraagstukken
komen te staan dan op de Indonesische.eilanden.

De hiervolgende opmerkingen worden gegeven in de volgorde waarin
de Heer Galis de onderwerpen behandelt. - . :

-Schrijver -klaagt r over; de 'moeilijkheid: van' de 'datenrigr^Dit^geidï-1

._ voor .het gehele gebjecLder praehistorie: In de laatste decenniën is. daarin.,
echter een belangrijke verbetering gekomen doordat" dè exacte weten-"
schappen allerlei methoden yan-ouderdomsbepaling hebben;uitgedacht,.
die voor de praehistorie uitermate bruikbaar zijn gebleken. Hérbert
Kühn noemt de volgende moderne methoden:1

A. De astronomische methode (schommeling van de aar das), vooral
van belang voor de chronologie van de ijstijden. Dus. voor het.
paleolithicüm.. .

B. Pollerianalyse. Voor póst-glaciale chronologie.
C. Onderzoek naar fluor-gehalte: Bruikbaar voor de onderlinge,

relatieve chronologie van verschillende beenderen, op:eenzelfde
vindplaats gevonden. Heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
ontmaskering van de beroemde, later meer beruchte Piltdöwri-
schedel in 1953! >

1 Kühn,'H., Das Erwachen der Menshèit. Fischer, Hamburg, 1956, p. 23. Zeer
uitgebreid worden de daterings-methöden behandeld in: Zeuner, F. E., Datihg
the past,,an-introduction to geóchronology. London,third edition 1952. "-, •

-" ' : - D l : : 1 4 3 ; : - : . - . : ; 'y". . . • " - . . • - - •--• • : 19 .
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D. Radio-karboon of Karboon 14 methode. Berust op de bepaling van
het gehalte aan C 14. Kan worden toegepast op allerlei koolstof -
houdend materiaal, mits niet ouder dan ongeveer 25000 jaar.
Belangrijk voor het onderzoek van beenderen, plantenresten, houts-
kool, voorwerpen van plantaardig materiaal vervaardigd. Niet
bruikbaar voor stenen en metalen voorwerpen, tenzij deze worden
aangetroffen tezamen met koolstofhoudend materiaal. Het zou
bijvoorbeeld van belang zijn de beenderen uit de steenkistgraven
van de Gunung Kidul op Java en uit de urnenvelden van Sumba
aldus te onderzoeken.

Zo mogen wij hopen dat de oplossing van allerlei chronologische
vraagstukken ook op Nieuw-Guinea in de nabije toekomst niet zo on-
mogelijk zal blijken als het nu lijkt.

Bij het grottenonderzoek in Frankrijk in vroeger jaren hebben de
ontgravers dikwijls — en zeer terecht — van belangrijke vindplaatsen
slechts een gedeelte ontgraven en de rest laten liggen voor het nage-
slacht, omdat dit wellicht over betere onderzoek-methoden zou beschik-
ken. Deze voorzichtigheid heeft juist in boven opgesomde methoden
haar volledige rechtvaardiging gevonden. Ook in Nieuw-Guinea zullen
leken dan ook de nodige zelfbeheersing dienen te betrachten en vooral.
niet te spoedig naar de spade moeten grijpen.

Ook al zal dit chronologische detailwerk voor een belangrijk deel
door physici, chemici en andere specialisten moeten gebeuren, toch blijft
er voor de archaeloog genoeg te doen. Hij moet het materiaal verzame-
len, en de uitkomsten interpreteren.

Schrijver vermeldt de bronzen bijl, gevonden bij het Sentani-meer
en thans in het Instituut voor de Tropen. Een tweede exemplaar,
waarschijnlijk van dezelfde herkomst, bevindt zich in het Museum te
Djakarta. In de „Catalogus der Praehistorische Verzameling" vindt
men de beschrijving en een afbeelding:2 Deze bijlen zijn niet zo raadsel-
achtig als de schrijver schijnt te menen. Zij vormen een „gidsfossiel"
voor de „Dong-son-cultuur", vroeger minder juist wel bronscultuur
genoemd. Schrijver schijnt alleen in de ethonografische litteratuur ge-
zocht te hebben, maar. vermeldt niet de praehistorische boeken en
artikelen waarin een beeld van deze cultuur gegeven wordt.3

2 Hoop, v. d., Catalogus der praehistorische verzameling Koninklijk Bataviaasch
Genootschap, 1941, p. 200 en fig. 53.

3 Heine Geldern, R., Prehistorie research in the Netherlands Indies. In: P. Honig
en F. Verdoorn, Science and scientists in the Netherlands Indies, New York

. 1945, p. 129-167; met veel litteratuur.
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Zeer interessant is de bijl, die Ds. Kijne kreeg van de zendeling
Schneider. Helaas is het voorwerp verloren gegaan, en de tekening die
de schrijver geeft is gemaakt naar mondelinge inlichtingen en niet naar
de natuur. Een vergelijking met de ronde stenen bijl van Nieuw-
Caledonië lijkt ons wat gezocht. Evenmin kan worden gedacht aan een
„onvoltooide" bijl, want dergelijke bronzen voorwerpen werden-„aus
einem Gusz" gemaakt. Onzes inziens hebben wij hier te doéh met een
deel van een statiebijl, zoals er indertijd drie gevonden.zij op Roti.4

Twee ervan zijn in het Museum te Djakarta, het derde exemplaar is
helaas verbrand op de tentoonstelling te Parijs in 1931. Deze bijlen
waren tot nu toe enig.in hun soort. Zij waren stellig niet voor practisch
gebruik bestemd, maar moeten voor ceremoniële doeleinden hebben
gediend. Het eigenaardige ervan is, dat zij moeten worden opgevat als
een reproductie van een gewone bronzen „schoenbijl" plus de houten

Fig. 3. Bronzen statiebijl van' Róti.
Wanneer men zich deze afgebroken
denkt volgens de stippellijn krijgt men
de vorm van de door de heer Galis be-
schreven bijl.

steel. Wij geven van een van deze bijlen (nr. 1442) hierbij een schets.
Merkwaardig is dat ook op deze Rotinese bijl de twee zonneraderen

voorkomen, een motief dat wij in de. oude Indonesische kunst telkens
terug vinden, en wel vooral in de oorknoppen van het mensengezicht.
Zo bijvoorbeeld op verschillende bronzen bijlen, en voorts bij de
Balische „tjili", de vrouwenfiguurtjes die waarschijnlijk moeten worden
opgevat als een afbeelding van de rijstgodin.5

De bijl, vermeld door de toenmalige gezaghebber van Sorong, schijnt
van een afwijkend model geweest te zijn. Uit de beschrijving valt niet
goed op te maken, wat voor soort bijl het geweest is.

4 Hoop, v. d., Catalogus . . . . p. 198 en fig. 59 en 60.
5 Hoop, v. d., De praehistorie. In: Stapel, F. W., Geschiedenis van Nederlandsch

Indië, deel I hoofdstuk I. Amsterdam 1938 p. 81 en fig. 65, 66, 67.
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De zendeling Kamma vond op Kaap Sorong een bronzen bijltje en
een stenen vijzel met stamper. Stein Callenfels heeft er reeds op ge-
wezen, dat stenen vijzels in Indonesië in vrijwel alle tijden zijn gebruikt,
van de schelpenheuvels op Sumatra's Oostkust af tot nu toe. Deze
vijzels komen zeker ook voor in de megalithcultuur, bij voorbeeld op
Zuid-Sumatra, maar wij mogen ze niet als „gidsfossiel" gebruiken. Het
bronzen bijltje is, volgens de foto, niet van het gewone model, zoals
wij dat uit de Dong-son-cultuur kennen, maar het lijkt meer op het
model uit China, dat overigens ook in Europa heel gewoon was. Het
is echter zeer kort. Misschien is het bovenste deel afgebroken, misschien
ook was het geen eigenlijke bijl, maar een beslag voor een graaf stok.
Hiertegen pleit echter de scherpe snede.

Wat het aardewerk betreft zouden wij nog even de aandacht willen
vestigen op de bijzonder mooie stukken, die het Museum te Batavia
bezit, namelijk een grote urn, versierd met vogelkop (of mensenhoofd ?)
en een spijsdeksel met ingesneden masker, beide afkomstig uit de streek
aan de benedenloop van de Sepik-rivier. Weliswaar zijn deze voorwer-
pen niet meer afkomstig van het Nederlandse deel van het eiland, maar
ter vergelijking zijn zij waardevol.6

* * *

Wanneer wij nu het artikel van de Heer Galis overzien, dan blijkt
dat er heel wat voorwerpen gevonden zijn op Nieuw-Guinea, die waar-
schijnlijk van praehistorische aard zijn, maar dat wij er nog moeilijk
een geheel van kunnen maken. De hoofdoorzaak hiervan ligt wel in
het feit, dat vrijwel alles van toevallige vondsten stamt, terwijl syste-
matische ontgravingen nog bijna niet hebben plaatsgehad. Het is bijna
nooit mogelijk aan een voorwerp, bijvoorbeeld een stuk aardewerk of
een stenen bijl, op zichzelf te zien hoe oud het is. Bij een goed uit-
gevoerde ontgraving kan het, als de omstandigheden gunstig zijn,
mogelijk blijken althans de relatieve ouderdom van de vondsten vast
te stellen. Bij zulk een ontgraving zullen de belangrijke stukken dikwijls
op zichzelf niet dateer baar zijn, doch de datering wordt mogelijk door
de — voor de leek schijnbaar onbelangrijke — vondsten in hetzelfde
niveau. Dit geldt zowel voor de relatieve als de absolute datering.

De datering van aardewerk wordt in landen als Java en Nieuw-
Guinea bemoeilijkt door de omstandigheden dat sommige praehistorische

6 Hoop, v. d., Indonesische siermotieven. Kon. Bat. Genootschap, 1949, plaat
XLIII.
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technieken tot op de huidige dag nog worden of tot kort geleden nog
werden toegepast. Zo geldt in het algemeen de touwkeramiek als neo-
lithisch, maar hier en daar op Java en in Borneo werd deze techniek
nog tot voor kort gebruikt.7

Het dateren van rotstekeningen is altijd moeilijk. In Europa heeft
de bekende Abbé Breuil zich verdienstelijk gemaakt door in de palaeo-
lithische grottenkunst van Frankrijk en Spanje verschillende stijlen te
onderscheiden. Maar als dit lukt moet de datering van elke stijl toch
weer indirect gebeuren door te zoeken naar artefacten, die bij deze
tekeningen in de grond zijn geraakt.

Alleen de moderne physisch-chemische methoden van ouderdoms-
bepaling zullen hier op den duur zekerheid kunnen verschaffen. Op
het ogenblik zijn die methoden lang niet altijd toepasbaar. Zo is een
groot bezwaar van de radio-karboon-methode dat men er vrij grote
hoeveelheden materiaal voor moet hebben. Deze hoeveelheden zijn lang
niet altijd aanwezig, en als zij er al zijn, dan zal men toch dikwijls niet
zulke grote delen van de vondsten willen opofferen. Men vergete echter
niet, dat al deze methoden nog pas uit de laatste decenniën stammen.
Met de radio-karboon-methode begon Libby eerst in 1946! Wij mogen
er,dus gerust op rekenen dat de naaste toekomst een verfijning van
deze werkwijzen en wellicht ook.de uitvinding van nog nieuwere werk-
wijzen zal brengen.

Voorlopig zullen wij dan ook goed doen, geduld te oefenen, en geen
chronologieën te lanceren, die berusten op meer ouderwetse en minder
betrouwbare methoden. Wel is het van groot belang alles wat intussen
gevonden wordt zorgvuldig te registreren, en voorlopig te publiceren,
onder zeer nauwkeurige vermelding van vindplaats en alle andere
bekende vondstomstandigheden. Ook uit het artikel van de Heer Galis
blijkt verder hoe nodig het is, alle vondsten, ook schijnbaar minder
belangrijke, zo spoedig mogelijk veilig te stellen in een van de grote
musea. En ten overvloede zouden wij nogmaals willen waarschuwen
tegen ondeskundige ontgravingen.

Ik eindig met de wens uit te spreken dat het artikel van de Heer
Galis voor andere ambtenaren op Nieuw-Guinea een aansporing moge
zijn om eveneens hun aandacht aan de praehistorie van dit gebied te
geven.
. v. D. HOOP.
7 Hoop, v. d, Catalogus fig. 93 en 96.
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