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V A R I A .

MADAGASCAR.

Tot onze niet geringe verwondering ontwaren wij, dat de
heer A. Grandidier, in de van groote belezenheid getuigende
breede lijst, gevoegd achter zijne verhandeling over Madagascar '',
geheel onbekend schijnt te wezen met onze eerste reizigers naar
Oost-I.ndië, die op hunne reizen derwaarts of later van de Kaap
de Goede Hoop dit eiland hebben bezocht en hierover meer of
minder belangrijke aanteekeuingen hebben gemaakt, terwijl in
's Counps. papieren in 1661 reeds sprake was, «de baai St.
Augustijn en daarom heen gelegen landen in bezit te nemen. «
Evenmin schijnt hij kennis genomen te hebben van den «Inven-
taris der verzameling kaarten, berustende in het rijks archief",
waar hij, ouder n». 320 tot 328 van het // Eerste gedeelte«,
M. S. kaarten opgegeven vindt van eenige reeden, baaijen enz.,
door onze schippers en stuurlieden tusschen 1611 en 1754 op
de plaats vervaardigd.

Daar het Instituut door ruil enz. der werken met de «Société
Géographique// in betrekking staat, is het wellicht mogelijk
dat de lieer Grandidier van deze weinige regelen zal kennis
nemen.

P. A. LEI;PK.

NIKIHV GUINEA.

Dat de Engelschen steeds voortgaan met pogingen in liet
•werk te stellen om zich op Nieuw Guinea te vestigen, hiervoor
vinden wij liet bewijs in het volgende artikel, geplaatst in

' Bulletin de hv Sue. Géogr., Avril 1872, p. 403—407. Liate des persunuei
qni out coutribiié d'uue maniere qiielcunqiie il l'avaiiccnifiit du uus coiinais^auce*
sur l'ile de Madagascar.
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184 VARIA.

//Ocean Highways: the Geographical Record// van Juli , 1872,
biz. 110.

//Nieuw Guinea. In Januari jongstleden vertrok van Sidney de
brik Maria, bemand met 75 koppen en bestemd naar Nieuw
Guinea met liet voornemen op dat eiland eene nederzetting te
vestigen. Te Brisbane ' had men vernomen, dat op den 26" Februari
een schip op Brainble-rif * had gestoten en al spoedig geheel
wrak -was geworden. Het stoomschip Basilisk spoedde zich naar
de plaats des onheils, en had het geluk eenigen van het volk
te redden, terwijl een ander gedeelte in de nabijheid van Tam
O'Shanter's Point door de Tinonee werd geplunderd. De Zwarten
tastten de booten aan waarmede men de passagiers van liet wrak
aan boord trachtte te brengen; een aantal werd gedood en van
hen die gered werden, waren eenigen zwaar gewond, terwijl
allen zicli in eenen beklagenswaardigen toestand bevonden.//

P. A. LEUPE.

' Hoofdstad van Queensland.
^ Vermoedelijk gelegen bij Bramble-Hill-eiland, op de Oostkust van Nieuw

Holkud.
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