
 

K. Galis
Nieuwe brons-vondsten in het Sentani-district.(Met 1 kaart en 2 figuren; zie erratum, p. 372)
 
In: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 116 (1960), no: 2, Leiden, 270-277
 

This PDF-file was downloaded from http://www.kitlv-journals.nl

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:50PM
via free access



NIEUWE BRONS-VONDSTEN
IN HET SENTANI-DISTRICT

eeds enkele malen is tot dusver in de literatuur melding
gemaakt van een aantal bronzen bijlen welke in de dorpen

van het Sentani-district (in de noordoostelijke hoek van Nederlands-
Nieuw-Guinea gelegen) werden aangetroffen. De eerste melding is van
de arts G. A. J. van der Sande (1903), een samenvattend overzicht
van de situatie verscheen van de hand van ondergetekende (19S6),1)
terwijl kortgeleden nieuwe bronsvondsten werden beschreven door
Dr. J. V. de Bruijn.2)

Wederom kan thans mededeling worden gedaan van de ontdekking
van twee bronzen bijlen in dit gebied, namelijk in de dorpen Abar en
Ifar-ketjil.

Begin april 1959 werd aan de ambtenaar van het Kantoor voor
Bevolkingszaken, de heer R. Scipio, tijdens een tournee langs de
Sentani-dorpen, te Abar een bronzen bijl overhandigd van een geheel
ander type dan tot dusver op foto's vastgelegd. Deze bijl, een afgebroken
steeleinde vertonend, waarin echter nog wel een gat aanwezig is ter
bevestiging van het geheel aan een stok, toont een tamelijk rond opper-
vlak, zij het dat het ,,kapvlak" door slijtage minder cirkelvormig is
dan de zijkanten. Is deze vondst identiek aan de zg. statiebijlen van
Roti en elders, al dan niet bevestigd aan een houten of bronzen steel?
In het bevestigend geval zou dan de steel met een dwarshout aan de
bijl bevestigd geweest zijn (zoals men thans nog ziet bij vele stenen
bijlen of sagokloppers). Of zou deze bijl toch het uiterlijk hebben gehad
(een voorloper zijn geweest) van de zg. monstrans-bijlen die o.m.
bekend zijn van Nieuw Caledonie ?

Deze nieuwe vondst werd bewaard ten huize van het adathoofd van
Abar (een dorp, gelegen aan de zuidelijke oever van het Sentani-meer),
gewikkeld in een lap katoen en gedeponeerd in een kistje. De maten
zijn als volgt: van de top van het snijvlak tot het benedeneinde van de
steel-opening 12,5 cm, van de ene zijde tot de andere (over de

1 Vide Bijdragen 112, 1956. Enige kleine onjuistheden zullen worden ge-
corrigeerd in een naderhand te publiceren samenvattende beschouwing van
alle Dongsoncultuuraspecten, voor zover bekend, in Nederlands-Nieuw-Guinea.

a Vide Nieuw-Guinea Studien, 3, 1959; p. 1-9.
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,,knobbel") 11 cm. De dikte van het brons bij de afgebroken opening
is 1,47 mm; de dikte van het snijvlak is 1,2 mm; de dikte ter plaatse
van de knobbel (slechts op een vlak aanwezig!) is 6,6 mm. De bijl is
aan een zijde fraai versierd, al is door slijtage het ingedrukte patroon
niet overal meer duidelijk waarneembaar. Waar de steel overgaat in
het lemmet zijn twee, spiegelbeeldig weergegeven, spiraal-versieringen
aangebracht. Een bepaalde figuur is er niet uit te constateren, tenzij
men het geheel als een geopende bek wil zien, waarin zich de zonne-
schijf bevindt. De midden-figuur immers, om de knop aangebracht,
zou in de literatuur over bronsversieringen, ongetwijfeld .de naam van
gestyleerde zonneschijf verdienen. Mogelijk zelfs is de knop dan de zon
en de versiering de stralen-rand. Ook hier weer spiraal-ornamentiek,
voortkomend uit een cirkelvormige band, waarvan een deel wegge-
vallen is ,,onder" de knobbel.3 De maten van de decoraties zijn: lengte
steelversiering 4,5 cm, middellijn knop 1,7 cm, middellijn spiraalcirkel
5,8 cm, middellijn cirkel-band 3 cm. Het totaal-gewicht van de bijl is
215 gram.

Omtrent het bijltje — dat zoals alle erfstukken (trommen, glazen
armbanden, e.d.) ook een eigen naam bezit, welke echter slechts
aan een oude man bekend is, die hem eerst als hij zijn einde voelt
naderen, zal noemen — en over de voorvader van de clan Tojapo,
de voornaamste groep van het gehucht Abar, waaruit ook het adathoofd
Toontje Tojapo voorkomt, wordt het volgende verteld.

De clanvoorvader Tojapo daalde lang geleden met het bijltje uit de
hemel (van de zon?) op aarde neer. Hij bereikte deze ten zuidoosten
van Vanimo. Vandaar trok hij westwaarts, tot hij kwam op het eilandje
Atamali, waar nu het dorp Poejo-ketjil ligt, maar wat toen onbewoond
was.4 Wei woonden er toen in holle bomen twee mensen; de oudste

3 Vergelijk hiermee: "The Roti-island bronze axes are decorated with con-
centric circles connected with each other by tangents and with stars with
curved rays". (A. Riesenfeld in Intern. Archiv. f. Ethnographie, 47, I I ; p. 219).

* Volgens andere informanten daalde Tojapo direct van de hemel op dit eilandje
neer. Dit stemt overeen met hetgeen Wirz vernam in het dorp Ajapo, nl.:
,,Die Leute von Obar befanden sich in friiherer Zeit im Himmel. Auf ihren
Wanderungen kamen sie einst zu einem grossen Loch, durch welches sie bis auf
die Erde hinabzusehen vermochten. Sie wollten hinunterspringen, liessen
jedoch vorsichtshalber erst einen Topf (ebe) hinunterfallen. Sie sahen, dass er
beim Aufschlagen nicht zerbrach. Hierauf liessen sie einen Hund durch das
Loch hinab, der gleichfalls heil und ganz auf die Erde gelangte und weglief.
Da sprangen sie schliesslich selbst hinab, und gelangten ohne Schaden zu
nehmen auf die Erde. Hier grtindeten sie ein Dorf, das den Namen Obar
erhielt". (P. Wirz: ,,Beitrag zur Ethnologie der Sentanier (Hollandisch Neu-
guinea)". Nova Guinea, 16, 1928; p. 2SS).
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272 K. W. GALIS.

van hen heette Eubarokoi. Toen hij Tojapd hoorde rondlopen kwam
Eubarokoi te voorschijn en vroeg: ,,Wat kom je hier doen?" Tojapo
antwoordde :,,Ik wil hier ergens een huis bouwen". ,,Dat is goed",
zei Eubarokoi toen, ,,doe dat maar op dit eiland; je huis zal uitgroeien
tot een dorp dat je Eubare (d.w.z. Abar) moet noemen".

Zo geschiedde het; later verhuisde de clan Tojapo naar de zuidkust
van het meer; na de Tweede Wereldoorlog verhuisde men naar de
huidige plek, ongeveer 200 meter noordoostelijk van de vorige woon-
plaats gelegen.

Men acht het bijltje magisch geladen, en feitelijk identiek aan de
voorvader. Men noemt het daarom wel (speciaal de knobbel er op) :
de navel van Tojapo, en meent dat alle nakomelingen van hem via
die ,,navel" geboren zijn. Behalve met geboorte, heeft de bijl ook
met overlijden te maken. Aan de vooravond van een sterfgeval in de
clan Tojapo hoort men de bijl tinkelen. Ook werd (wordt?) de bijl
door het adathoofd gebruikt om regen op te roepen of te doen op-
houden. En als het erg zonnig en heet is om wolken voor de zon te
laten komen (schaduw te maken). Vanwege deze sacrale sfeer mag
een gewoon mens de bijl niet aanpakken; men zou dan ,,dronken"
worden (bewusteloos?). Slechts het adathoofd, en kinderen, kunnen
zonder gevaar de bijl vasthouden.

Behalve de bijl heeft Abar nog als bezienswaardigheid een tweetal
stenen, pal ten oosten van het, op palen boven de meeroever gebouwde,
dorp liggende op de vaste wal. Deze beide ruwgevormde stenen liggen
grotendeels in de aarde, aan de rand van de dansplaats. Men noemt ze
Tojapo en Kalemboeroe, een broederpaar voorheen geraadpleegd als
men ten oorlog wilde gaan.5 Verder wordt door het adathoofd nog een
halve glazen armband, driehoekig van doorsnee, bewaard. De groenig
gevlamde ring, van Tojapo afkomstig, heet Melefere.

Merkwaardig is verder dat dit dorpje in deze streek het monopolie
van het pottenbakken bezit, naar men zegt overgenomen van het dorp
Kajoe Batoe in de Humboldtbaai. De uit de baai gekomen groep Fele
of Tofele, zou dit handwerk hebben ge'importeerd; eerst door mannen

5 Ook op het ,,oorsprongseiland" Atamali liggen twee stenen — zei men —
welke dezelfde namen dragen. Zij zouden uit de hemel op het eiland zijn
gevallen. Volgens Wirz (p. 322) zouden het een mannelijke en een vrouwelijke
steen zijn. Inderdaad betekent ,,to" in allerlei namen: man, mannelijk; zoals
,,mie" of ,,mje" beduidt: vrouw, vrouwelijk. Hier moge er ook op worden
gewezen, dat in vele namen en woorden (en schrijfwijzen) wisseling optreedt
van p met f, 1 met r, k met g (b.v. Ajapo — Ajafo, Ifale — Ifar, enz.)-
Bij mijn bezoek aan Poejo-ketjil wist men slechts een steen aan te wijzen.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:50PM
via free access



NIEUWE BRONS-VONDSTEN IN HET SENTANI-DISTRICT. 2 7 3

verricht, later — en nu nog — door de vrouwen. Met Tojapd heeft
het dus niet te maken. Als te Kajoe Batoe spitten ook hier de vrouwen
met een stok kluiten aarde los; in het dorp dan tot donkergrijze potten
bewerkt met de hand. In januari 1959 werden door de heer M. Vrijens
op een heuveltop, circa 220 meter hoog, veel aardewerkscherven en een
gave pot gevonden; ook lagen er vele lange en platte stenen. Deze
heuvel heet Hilijemocholo en ligt niet ver ten oosten van het huidige
Abar. Men is bevreesd voor deze heuvel. Zij zou door Iieden van
Ajapo zijn bewoond geweest.

Eind april rapporteerde de heer Scipio het aanweizg zijn van een
klein schoen-bijltje in het dorp Ifar-ketjil, ten rechte geheten Ifare
of Ifale, op het eilandje Adjouw. Bij een bezoek aan dit dorp, evenals
aan Abar, noteerde schrijver dezes de volgende gegevens, terwijl het
bijltje — dat men merkwaardigerwijs de ,,ijzeren vogel" noemde, waar-
schijnlijk naar de vorm 6 — toen gefotografeerd kon worden.

Het bronzen bijltje is van hetzelfde type als de grote en de kleine
bijl die in 1958 te Kwadeware te voorschijn kwamen, ongeveer sikkel-
vormig dus. Het afgebroken(P) steeleinde heeft een gat om de bijl te
kunnen bevestigen op een stok of schacht. Het grauwgekleurde bijltje
heeft de volgende maten: van de ene punt van het kapvlak naar de
andere 10,5 cm, van de top van het snijvlak tot het benedeneinde van
de steelopening 8,6 cm, de breedte van de steelopening 2,5 cm. De dikte
van het brons bij de steelopening is 3,38 mm, de dikte van de bijl
ter hoogte van de uitbuiging van de twee punten is 7,25 mm. Het
totaal-gewicht van het voorwerp is ca. 100 gram. Aan een zijde is de
bijl vlak, aan de andere kant ziet men over het steel-gedeelte in het
midden in de lengte-richting een ondiepe groef.

Deze bijl werd als ,,mannelijk" beschouwd en Daimeholo genoemd.
Voorheen was er ook een bronzen vrouwelijke partner, Honinki ge-
heten : een ronde bijl van dezelfde vorm als de Abar-bijl, maar onver-
sierd, op een vage randversiering na (stippellijn). Helaas verdween
deze bijl reeds jaren geleden.? De nog overgebleven Daimeholo wordt
bewaard ten huize van het adathoofd Samuel J6m, met nog enige

6 Vergelijk de studie over bijl en vogel van A. Riesenfeld: "Bronze-age
influence in the Pacific" in Intern. Archiv fur Ethnographie, 47, II 1955; p.
221 vlg. Evenals G. H. R. von Koenigswald: "Remarks on some prehistoric
cultural contacts of the Indonesian region" in Quaternaria, 3, 1956; p. 62 vlg.

7 Zou deze bijl dezelfde zijn als die welke door zendeling G. Schneider voor
de Tweede Wereldoorlog werd geschonken aan Ds. I. S. Kijne? Zie verder
Bijdragen Kon. Inst. T.L.V., 112, 1956; p. 273.
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erfstukken, zoals een donkerkleurige stenen (?) hanger van circa 5 cm
hoogte, Daijojo genaamd en traditioneel deel zijnde van de bruidsprijs,
verder een zwaar beschadigde oude houten trom, Boelakoi, voorzien
van fraai snijwerk, een visnet (nieuw, ter vervanging van het oude ver-
gane), dat men Jana-mie-kereeuw noemde.8 Een en ander bewaart men
in een aarden pot, Seraiwambekoi (serai = pot).

Wegens hun relatie met de voorvaderen achtte men de bijlen magisch
geladen. Zo zou — als te Abar — de bijl Honinki voorheen ook ge-
tinkeld, ,,gehuild", hebben als er een sterfgeval dreigde in de groep.
Daimeholo is de naam van een echte vogelsoort, die bij een aanstaand
sterfgeval in de boom voor de betrokken woning kwam zitten en door
zijn gefluit het naderend onheil aankondigde.

Door Samuel Jom werd een verhaal verteld van de voorvader "Jokoe-
moko en diens nakomelingen, en hoewel de hiervoor genoemde erf-
goederen er slechts een kleine rol in vervullen, bevat het ook historische
feiten, zodat het mij dienstig lijkt, deze legende hier in het kort weer te
geven.

Ergens ver in het westen, in het dorp Wai-jo-hana, (wai t = wolken;
jo = wijk, gehucht) woonde de man Tohana met zijn vrouw Miehena.
Dit echtpaar had een dochter, Mietaliaka geheten, en een zoon, Jokoe-
mdko. Op een dag besloten de kinderen naar het oosten te reizen;
de ouders zouden te Wai-j6-hana achterblijven. Afgesproken werd:
als in het westen zwarte wolken aan de hemel zouden verschijnen, zou
dat een teken zijn dat een der nakomelingen van de kinderen moest
sterven. (Dit soort voorspellende tekens is zeer gebruikelijk in dit
deel van Nieuw-Guinea).

Broer en zuster voeren in een prauw oostwaarts en hadden van
hun ouders de volgende harta-goederen meegekregen: de aarden pot
Seraiwambekoi, met daarin de bij It j es Daimeholo en Honinki. Onder-
vreg geven zij nog de naam Ormoe-metekelebi aan het huidige dorp
Ormoe-ketjil en stellen enige voedsel-taboe's in, b.v. voor oranjekleurige
djamboes (oelijankofe), een soort meeuw: de ,,kalei"-vogel, twee vis-
soorten: de ,,dbai" (zwaardvis) en ,,tekale". Deze eetverboden gelden
nog steeds.

Tot dusver had de reis zich in het duister voltrokken, doch verder
oostwaarts gaande zagen zij het land Hoe-jd-daw6 liggen, waar het
licht was omdat de zon er woonde. Op voorstel van Mietaliaka

8 Jan, j&na is in het Jautefaas het woord voor ..net". De Sentaniers gebruiken
geen netten bij de visvangst. Daar ,,tnie" vrouwelijk beduidt, is dus de
eigenlijke naam ,,kereeuw" of ,,chreeuw".

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:50PM
via free access



Het bijltje van Abdr.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:50PM
via free access
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bouwden zij hier een huis en gingen daarin wonen. Jokoemoko
trouwde met een dochter, Jamele, van de zon, genaamd Hoe. Een
zuster van de zon, Jamelekoi, trouwde met een zekere Wali (thans
nog een zeer verspreide sibbe in het Sentani-district), maar ofschoon
als hoofd van het gemeenschappelijke huis (clanhuis) een zekere Tokale
wordt genoemd, bleef het hoogste gezag berusten bij Mietaliaka. Deze
laatste doodde eens een casuaris, genaamd Boelakoi, waarvan de huid
werd gebruikt om twee trommels te bespannen, die de namen Boelakoi
en Dobongkoi ontvingen.

Later trok men weg in de richting van de Jautefabaai. Nabij kaap
Jambombe (op de kaarten: Firdjei) viel de trom Dobongkoi in zee,
waar hij bij bepaalde wind nog hedentendage geluid moet geven. Bij
genoemde kaap werd een dorp gesticht, Endoeka-jokoba.

Door jaloezie gedreven, lieten twee zogenaamde ,,jongere broers"
van Jokoemoko diens zoontje Hiake verdrinken, waarna Jokoemoko
met zijn aanhang van Endoeka-jokoba westwaarts trok, de heuvel
Ipoeroe (nu o.m. Skyline genoemd) over en het bos Mage (nabij het
tegenwoordige Kota Radja) in.

Na een heuvel gepasseerd te zijn (nu gelegen ten noorden van de
weg Hollandia-Binnen — Sentanimeer), kwam men tenslotte aan de
oever van het Sentanimeer, bij de monding van het riviertje Keloewai
(of Koejaboe). Men sloeg er op de trom Boelakoi en vroeg aan de man
uit het dorp Ohee (Asei), die kwam aanroeien, om een grote prauw.
Als beloning werd de magische kracht om winden te beheersen aan de
man uit Ohee gegeven. Jokoemoko en de zijnen scheepten zich in en
vervolgden hun reis naar het westen.

Geruime tijd voer de prauw rond tussen de eilandjes van het
oostelijk bekken van het meer en juist was men op weg naar de ver-
smalling die oostelijk met westelijk deel verbindt, toen een sterke
westenwind opstak, waardoor de prauw werd teruggedreven naar het
eiland Adjouw.

Mietaliaka riep vanuit de prauw naar de mensen op het eiland, wat
dit voor een krachtige wind was; men riep terug: ,,ifale" (westenwind) ;
waarna besloten werd op het eiland te gaan wonen en de nederzetting
Ifale (Ifar) te noemen. Aldus geschiedde.

De op het eiland reeds wonende mensen zouden uit de aarde naar
boven gekomen zijn. Een van hen, Mahoee, wilde gaarne trouwen met
Mietaliaka, maar de aangeboden vruchten als bruidsprijs werden door
haar broer Jokoemoko geweigerd en door hem werd toen ook voor de
toekomst vastgelegd, welke voorwerpen als bruidsprijs konden dienen,
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b.v.: glazen armbanden, hangers (b.v. Daijdjd), stenen bijlen, kralen enz.
Jokoemoko huwde naderhand zelf met de vrouw Hai, dochter van

Jandom uit Kwadeware. Uit dit huwelijk werden geboren vier zoons
en een dochter; de zoons heetten Jom, Hikojabe, Hokojokoe en Soeeboe
en het meisje Dobongkoinolofo. Na hen, tot onze tijd, zouden ongeveer
acht generaties hebben geleefd. En zo zijn de bezittingen van Jokoemoko
in Ifar terecht gekomen.

Opmerkelijk is, dat ook op het eilandje Adjouw stenen te vinden
zijn, meestal van ruwe, natuurlijke vorm, doch enkele blijkbaar bewerkt,
die de namen van voorouders dragen; zoals te Abar dus. Reeds Wirz
noemde een hele reeks namen, o.m. Mahuee ( = Mahoee), Ondigrau
( = Ondikereeuw) en Marowari ( = Marweri, de groep van Kwade-
ware, vermeld in De Bruijn's artikel).9 Ook deze stenen hadden te
maken met oorlogvoering, vruchtbaarheid van tuinen, gunstige varkens-
jacht e.d.; of zij een rol speelden bij regenmagie is mij niet bekend, al is
dit wel waarschijnlijk, daar deze megaliet-brons-cultuur elders deze
relatie nog altijd wordt toegeschreven. (Vgl. Abar, Kwadeware,10

Flores n ) ,
Het valt op, dat verschillende voorouder-namen te maken hebben

met een dier; zo is ,,fele" een schelpdier, ,,kalei" een meeuwsoort,
,,jochoe, jokoe" hond (mok6 = berg, heuvel, rug).12 Andere namen zijn
(nog) niet verklaarbaar.

Dat het verhaal van Jokoemoko een historische tocht aanwijst van
oost naar west (het laatste gedeelte) is wel duidelijk. Toch kan een
mythische trek niet ontkend worden: het eerste deel is een typische reis
door de ,,onderwereld": van west naar oost, in het duister, vertrekkend
uit het wolkenland en gaande naar het zonneland, een reis te water,
waarbij allerlei voedseltaboe's worden ingesteld. De mythisch belang-
rijke casuaris is niet vergeten. En dat in deze periode de vrouw — met
name Mietaliaka — zulk een voorname rol speelt is niets bijzonders.
Men lette eens op de grote plaats van een vrouw-voorouder in andere
mythen uit de Humboldt-baai of het Sentani-meer.

In ieder geval schijnt deze legende te bevestigen de opvattingen,

9 Zie Wirz, o.c. p. 317.
10 Zie Twintigste Jaarverslag v/d Kon Ver. ,,Koloniaal Instituut", Amsterdam,

1930, p. 122.
11 Zie Th. Verhoeven: ,,Bronzegerate auf Flores", Anthropos, 49, 1954; p. 683.
32 „jokoe" was ook de naam van een heilige fluit, ter lengte van een gestrekte

hand. Leek het geluid op dat van een hond?
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reeds neergelegd in vroegere publicaties door B.A.G. Vroklage (,,Die
Megalithkultur in Neuguinea", Zeitschrift f. Ethnologie, 67, 1935;
p. 113) en A. Riesenfeld (,,The megalithic culture of Melanesia",
1950; p. 389 e.a.), dat de megalithische cultuurstroming Nieuw-Guinea
bereikte ter hoogte van de Sepik-monding en vandaar zich o.m. west-
waarts langs de kust verspreidde. Gelijksoortige verhalen als de boven-
staande zijn bijvoorbeeld bij Aitape genoteerd.

K. W. GALIS.
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