
AANTKE KENING EN.

Vergelijking van eenige punten voorkomende op de kaarteu

no. 489 Westelijk blad (1705) en uo. 487 (1711) voor zooverre

het betrekking heeft op de Papoesche eilanden, beginnende van

den hoek Patani op Halmaheira, van het Westen naar het Oosteu.

1705.

De klippen
en den hoek
geen naam.
Nieuw P» Vagie (Gebe)

aangewezen.

tusschen P« Moar
van Patani hebben

Het eiland daar benoorden heeft
geen naam.

Een klein eilandje iets noorde-
lijker heeft den naam van clip
Po Vagis.
Niet op de kaart.

Angeeuw (Waigioe)
Angeeuw komt geheel op de kaart

voor, het eiland Gummen is daarin
begrepen; enkele hoeken zijn be-
noemd met Hollandsche namen;
de eilanden gelegen tusschen het
N. W. en Noorden zijn mede be-
noemd , doch die bezuiden den Ge-
broken hoek (Westhoek) gelegen
zijn dit niet. Een rif en een anker-
plaats aan de Zuidzijde wordt op-
gegeven.

1711.

Schildens Waak.

'T' Eylant Gebi (Gebe).
De voornaamste hoeken dragen

Inlandsche namen, zoo ook de ne-
gorij aan de Noord-Oost kust. Een
eiland in een bocht aan de Zuid-
kust heeft den naam van P» louw
(Fow).

P" Joey, en is met zijn reven
omringd.

P" Oeta als voren.

P» Gagy. Enkele hoeken be-
noemd, omgeven met reven en
banken.

Waigioe.
Van dit eiland komt slechts het

Zuid-Westelijk en Zuidelijk gedeelte
op de kaart voor. Alle hoeken
dragen Inlandsche namen, de diepe
inbochten worden aangewezen, zoo
ook waar de negorijen zijn gelegen.
De loodingen strekken zich vooral
uit aan de Zuidkust, van den hoek
Salee Oostwaarts tot den hoek
Mackeree.

De eilanden, daarbij gelegen ziju
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1705.

Hoog Eylant, slechts aangegeven.

De Staat Gemi
Battenta (Batanta).

Van dit eiland worden de West-
en Oosthoeken benoemd. Loodingen
en ankerplaatsen worden aan de
Noord- en Westkust gevonden;
aan de Zuidkust in de Straat Sa-
gewijn in de richting van het O.
N. O. leggen een paar ongenoemde
eilandjes.

Beide kaarten hebben het eilandje
Sagewien.

S a l l i w a t y (Salawati).

Van dit eiland zijn de meeste
hoeken met Hollandsche namen
benoemd, b. v. Oosthoek, 1» hoeck
enz. en de negorijen aangegeven.
Van de kost aan Straat Sagewien
gelegen, is een gedeelte, en verder
om de Zuid tot de straat Salliwatty,
grootendeels alles afgelood en de
reven en ankerplaatsen aangewezen;
alsmede de eilandjes in die Straat,
benevens de kust van Nieuw-
Guinea met Hollandsehe namen
voorzien.

Aan de Zuidkust is slechts een
eiland benoemd, namelijk het Zijl-
Eiland.

1711.

merendeels benoemd, ook die welke
bezuiden den Gebroken hoek (Hoek
Sackebaliera) zijn gelegen. Het
eiland Gammen komt afzonderlijk
op de kaart voor met zijn inboch-
ten en reven.

Is waarschijnlijk hetzelfde met
T' ylandt Neew; dit wordt met de
reven, die het omringen, aangegeven.

Is de Straat van Neeuw.
T'eylandt van Battenta (Batanta).
Alle hoeken van dit eiland dragen

Inlandsche namen; reven en klip-
pen, die het omringen, aangetoond.
In een vrij diepe bocht aan de
Noordkust ligt een tamelijk groot
eilandje zonder naam, verder om
de Oost de eilandjes Pejool, Jes
en Kaljoen.

Van den Oosthoek Gegenlola om
de Noord,'tot Bankeleeuw aan de
Zuidkust van Waigioe, is het vaar-
water afgelood.

De eilandjes in de Straat Sage-
wien worden hier niet gevonden.

T' L a n t van S a l l a w a t t y .
(Salawati).

Met uitzondering van de Noord-
kust zijn alle hoeken en rivieren
met Inlandsche namen voorzien en
de negorij Sallewatty aangewezen.
Van den hoek Dam Damy bij Let
eilandje Sagewien om de Zuid, tot
in de Straat Gallowo (Salawati)
is alles afgelood.

Deze Straat is betrekkelijk stief-
moederlijk behandeld, wel worden
er eenige eilandjes, die inlandsche
namen hebben, aangetroffen, maar
op verre na niet zoo veel als er
in de nevenstaande kaart voor-
komen. Daarentegen zijn uitvoerig
behandeld, de reven tusschen de
eilandjes aan de Znid-Westkust
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1705.

P° Moxel (Misool).

Slechts aangegeven; van de tal-
looze eilandjes waarmede dit eiland
omringd is, worden er maar twee
met namen genoemd, als: hetPieter
in 't Huvsjes eiland in het N. ten
W., en P» Mattica in O. ten zuiden.
Enkele loodingen en ankerplaatsen
komen voor onder den wal en bij
de eilandjes in het Noordwesten
gelegen.

De Eylanden van Poppangh
(Popa).

Deze worden slechts aangegeven.

1711.

gelegen, zoo als: Gene, Deme,
Dame, Cabooy, Cabon en eenige
ongenoemde.

Het vaarwater tusschen de Ge-
brooken- en de Boomtieseilanden
is afgelood.

De fouten in deze kaart ten op-
zichte van de hoek Salibo aan de
Westhoek van Nieuw-Guinea ge-
legen enz. begaan, zijn reeds in
den tekst aangewezen.

T' E y l a n t M i o e o u l (Misool).

De meeste bochten, rivieren en
hoeken van dit eiland worden met
Hollandsche en Inlandsche namen
benoemd en de negorijen aange-
wezen. Met uitzondering van een
gedeelte aan de Noordkust bij de
bocht Selatan en aan de Zuidkust
tusschen de hoeken Joel en Latia
om de Noord-Oost, is onder de wal
alles afgelood, de klippen en reven
aangewezen. Een aantal eilandjes
die het eiland Misool omringen
dragen Inlandsche namen, bij vele
worden de dieptens opgegeven.
Grootere en kleinere groepen, dra-
gen de namen van kleine Schilpats-
eilanden, de Eylanden Koenet-
lollol, de eilanden van Gasbie, van
Waaff, van Sloogoff enz.; deze
liggen Zuid- en Zuidoostwaarts.

Aan de Noordkust vindt men
van het Westen naar het Oosten,
de eilandengroepen van Saesen,
van Way, van Pap, van Sitjoena
(Seljoens) van Kakies en de eilanden
Lawat.

T ' E y l a n d Popa.

Van het grootste eiland zijn alle
hoeken met Hollandsche en In-
landsche namen voorzien, en wordt
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17O5.

L>e E,v l a n d r u van l i cuw
(15oo)

Deze worden met reven ver-
bonden aangegeven.

J a n M a j c n K v l a n d t off
Hoog e b e r g e n .

Met de reven aangewezen.

Oost P" Jappa /
West f" Jitppa, I
Als boven.
P<- Gassar.
Als boven.

1711.

de negorij aan de Noordkust aau-
gegeven. Op een gedeelte na, aan
de Zuid-Oostkust, is het eiland
rondom afgepeild. Alle de kleirerc
eilandjes , die het vooral aan de
West en Zuidkusten omringen,
hebben inlamlsche namen; bij
eenige daarvan worden de dieptens
en reven aangewezen.

De E y 1 a u d e n v a n B o o.

Met de reven aangewezen; bij
de grootste worden de dieptens
opgegeven; e.eu dezer eilandjes
wordt Esplee genoemd.

P« P iesangh . (Pisang.)

Met de reyen aangewezen.

P« Lnuwcn.

Als boven.
P« Kaktiek.
Als boven.
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