
MEDEDEELLNGEN.

I. Ot>er de Aetee&erais wan Ae/ woorrf Papoea o /
De onzekerheid, die tot nog toe bestaat omtrent de afleiding
en beteekenis van dit woord ' , geeft mij vrijheid ook mijne
meeuing aangaande dit punt te uiten.

Alle schrijvers over dit onderwerp koinen in zooverre overeen,
dat die naam aan de volksstammen van JVieww- Gwtraea door
vreemde zeevaarders gegeven is. Deze veronderstelling heeft te
meer grond, aangezien, voor zoover mij bekend is, geen reiziger
mededeelt, dat de bewoners van iVieww-Gwiwea zich zei ven met
den algemeeneu naam van Papoewa noemen. Zooals in den
regel bij zulke onbeschaafde volken (arm in 't generaliseren)
het geval is, zal wel iedere stam door hen met een bijzonderen
naam worden aangeduid. Aannemende dus dat vreemden het
eerst den naam Pcpoewa gebezigd hebben, dnn komt het mij
minder rationeel voor, den stam van dat woord te willen zoeken
in een der dialecten van iVïeww-Gwinea zelve. Meer voor de
hand zou het liggen daarnaar onderzoek te doen in een der
talen of tongvallen der Moluksche of Maleische zeevaarders,
die het eerst dien naam gaven aan de bewoners dier gewesten.

De bewering dat /Kipoewa in 't Maleisch lexicographiesch
Aroes/wi^r zou beteekenen berust, zooals Prof. Pijnappel reeds
aantoonde, op eene dwaling, te meer omdat men om dit begrip
in 't Maleisch uit te drukken er altijd het woordje ra?»èoe£
bij moet voegen, zoodat bijv. de uitdrukking: //A$ is Aroes-
Aarigf" vertaald moet worden «fifr/a ramècW ^apoewa.'/

Toch komt het mij voor dat de vroeger geuite meening als
zouden de Moluksche zeevaarders, toen zij de bewoners van

1 Zie hierover Pro/. iV/nappi?/ (Tydschrift van het Koninklijk Instituut voor
de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. I., Dl. I I , blz. 361); »o« i iojenA^,
Mal. Arch. s. 444; Reizen naar Ned. Nieuw Guiuea, uitgegeven door bovenge-
noemd Instituut met toelichtingen van ioiutó »»» cfer -4a, blz. 443. Noot 7 enz.
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den naam Papoewa gaven , daarbij gedoeld hebben
op hun eigenaardigen, verwarden haargroei, zeer aannemelijk is,
omdat het woord ^apoewa, ten minste in 't Maleisch der Am-
bonsche eilanden, de beteekenis heeft van verwarren, wertüarrf
ry'w. In dien zin wordt het echter nooit gebezigd in figuurlijke
of overdrachtelijke beteekenis, zoodat men bijv. niet mag ver-
talen: „eene in^etüiMe/rfe o / i>eraa?Yfe -zaai," jDertazra^apoeioa.
Het wordt alleen gezegd van stoffelijke voorwerpen, bijv. van
iets dat zoo dooreen gewoeld of in de war is, dat het niet
meer of uiterst moeielijk te ontwarren is. Zoo zal de visscher
zeggen, als zijn snoer door het zuigen van den visch aan het
aas verward is geraakt: // iAara jaa/wewa «/ow/ao o/ /fcaw>a(/) //
(zie mijn Vocabularium van Ambonsch-Maleisch). Dat papoewa
ook in dergelijke uitdrukkingen aan den volksnaam ontleend
zou zijn, is toch moeielijk aan te nemen.

I I . Para^ywogrefe, ioerow f̂ wiató. Ter nadere bevestiging
van het door Prof. NIEMANN medegedeelde in de Mengelingen
van het derde deel, 2e stuk (vierde volgreeks) van de Bijdragen
tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. Indië, uitgegeven
door het Koninklijk Instituut, diene dat het ook mij bekend
is dat de naam ioero«^ »na#, althans op de Ambonsche eilanden,
als eigennaam voor den paradijsvogel gebezigd wordt. De be-
woners dier eilanden zullen waarschijnlijk omdat de paradijs-
vogels vroeger slechts dood of in opgezetten staat in de Mo-
lukken kwamen, die vogels èoeroM r̂ mart genoemd hebben,
welke benaming evenwel gaandeweg bepaald een eigennaam ge-
worden is. Ik herinner mij o. a. nog zeer goed, toen het den
heer P. C. LANS gelukt was eenige levende paradijs vogels van
de Aroe-eilanden te verkrijgen, welke dieren in zijne volière
te .Bararfa prijkten, dat een Saparoeëes, van daar terugkeerende,
mij opgetogen kwam vertellen: // Tlaewan Lara* di .Baraa'a^)
arfa BOEEONQ MATI Awfoep di ftanüfa/y/, hetgeen zeer zeker wel
ten bewijze kan strekken van de gegrondheid der bewering
van Wallace.

Sta». JTeitóiM*. G. W. W. C. VAN HOÖVELL.
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