INLEIDING.
Het wetenschappelijk onderzoek van Nieuw-Guinee,
sinds den aanvang der 20ste eeuw krachtig aangevat,
was door den wereldoorlog onderbroken. De Militaire
Exploratie, welke sinds 1907 dit eiland systematisch onderzocht, moest in het begin van 1915 worden beëindigd, toen men, na het zuiden, het westen en het noorden van het Nederlandsche gedeelte te hebben doorkruist, juist tot de ontdekking van het centrale deel, het
hooggebergte, was genaderd. Aldus bleef Nieuw-Guinee's centrum terra incognita. Dit was aanleiding voor
het Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen te Batavia om, zoodra de wapenstilstand betere
tijden scheen aan te kondigen, plannen te beramen voor
een onderneming, welke tot taak zou hebben de exploratie van het hooggebergte tusschen den Mamberamo en
den Wilhelminatop en verder de beklimming van dezen
berg aan de noordzijde. Het gevolg was, dat reeds in
den aanvang van 1920 een nieuwe expeditie gereed
stond naar Nieuw-Guinee te vertrekken.
Het was de vierde expeditie, die het op den
Wilhelminatop als einddoel had gemunt, maar de eerste,
die dit doel van het noorden uit trachtte te bereiken. Daardoor was haar taak veel moeilijker. Want N.Guinee's centrale kam, waarvan de Wilhelminatop —
evenals de andere bekende sneeuwtoppen: de Carstenszen Idenburgtoppen in het westen en de Julianatop in
het oosten — deel uitmaakt, vormt een der zuidelijkste
ketens van het hooggebergte en is nog geen 50 K.M.
van de groote alluviale zuidkustvlakte verwijderd. Daarentegen is zij meer dan 100 K.M. af van de naastbijliggende vlakte in het noorden: de Meervlakte, doorstroomd door den Mamberamo en zijn beide vasallen, de
Idenburg- en de Van der Willigenrivier.
Maar niet alleen de dubbel zoo lange landweg door het
zware bergterrein maakt de reis van dien laatsten kant
af zoo veel zwaarder. De zuidkustvlakte is doorsneden
door tal van bevaarbare rivieren, waardoor de voet van
het gebergte vrij vlug en eenvoudig te bereiken is.
Bovengenoemde Meervlakte echter is een bekken, dat
door het van Rees-gebergte van de noordkustvlakte is
gescheiden. En de Mamberamo vormt in de doorbraak
van dezen bergketen een woesten stroom, die het verkeer met groote noch kleine stoomschepen toelaat;
slechts roeivaartuigen kunnen de verbinding tusschen de
Meervlakte en den eigenlijken benedenloop, die ten noorden van het van Rees-gebergte begint, onderhouden.
De eigenaardige moeilijkheden, die deze stand van zaken voor een expeditie oplevert, zullen uit mijn verhaal
weldra duidelijk worden. Het is dan ook zeer begrijpelijk,
dat de drie eerste Wilhelminatop-expedities van de zuidkust zijn uitgegaan. Bekend is, hoe Lorentz in 1907 faalde, maar in 1909 — evenals bij de eerste expeditie bijgestaan door van Nouhuijs — meer succes mocht oogsten
en de eerste was, die Nieuw—Gunee's eeuwige sneeuw
betrad. Het hoogste punt van den Wilhelminatop werd

door hen echter niet bereikt; dit lukte pas in 1913 aan
de derde expeditie onder Fransen-Herderschee.
Helaas slaagde onze expeditie er niet in, de eindpaal
te bereiken: toen 1920 ten einde was, waren alle leden
weer terug op de basis, na als uiterste punt slechts de
zoogenaamde Swartvallei te hebben bezocht. Het wetenschappelijk onderzoek kon evenwel aardige resultaten
boeken. Naast die op botanisch, zoölogisch en geologisch
gebied, was niet het minst belangrijke daarvan, dat in het
in 1914 door den officier bij de Mil. Exploratie Doorman
van den later naar hem genoemden Doormantop ontdekte da! de eerste aanraking was verkregen met de door
genoemden reiziger reeds gesignaleerde berg-papoea's
bij wie de spits der expeditie vijf volle weken heeft kunnen vertoeven. En het zeldzame voorrecht, met een nog
nimmer door Europeanen bezochten volksstam te hebben
mogen kennismaken, en geruimen tijd vriendschappelijk
te midden daarvan te hebben mogen verblijven, heeft
het zijne er toe bijgedragen, bij mij de desillusie der niet
bereikte sneeuwvelden op den achtergrond te dringen.
Evenwel, de Wilhelminatop werd niet met rust gelaten.
In 1921 is de expeditie, geheel gereorganiseerd en met
sterk gereduceerden wetenschappelijken staf, opnieuw in
gang gezet en deze tweede poging werd met een volledig
succes bekroond. Den 4den December 1921 is de Wilhelminatop bereikt; daarmede was tevens de romp van
Nieuw-Guinee van noord tot zuid door de Nederlanders
doorsneden, zij het in twee tempo's. Aan het eind van
mijn reisverhaal, dat alleen de eerste expeditie, welke ik
zelve geheel meemaakte, betreft, zal ik nog gelegenheid
vinden, omtrent dezen tweeden tocht eenige belangwekkende bijzonderheden, mij welwillend door een der deelnemers verstrekt, mede te deelen.

Onze expeditie zou in de eerste plaats een wetenschappelijke zijn. Maar daar het terrein van onderzoek
honderden kilometers landwaarts in lag, was besloten,
dat een militaire vóór-expeditie gedurende een zestal
maanden den weg zou verkennen, de noodige bivaks zou
bouwen en voorraden zou opvoeren. Als algemeen leider
stelde het Departement van Oorlog in Ned. Indië ter beschikking den kapitein van den Generalen Staf A. J. A.
van Overeem. Met hem zouden aan de vóór-expeditie deelnemen de overste der K. N. M., J. H. G. Kremer, voor de
astronomische plaatsbepalingen en de meteorologische
waarnemingen, de kapt. der inf. J. van Arkel, luit. K.
Drost, luit. van adm. J. Kooy, 2 officieren van gezondheid: A. ten Haaf — na eenige maanden wegens ziekte
afgelost door den off. v. gez. H. de Rook — en schrijver dezes en de heer J. Jongejans, controleur van Borneo's N.-O.hoek, die zich van daar met ruim 100 door
hem zelf aangeworven Dajaks naar Nieuw-Guinee zou
begeven, waar deze laatsten, ongeëvenaarde riviervaarders als zij zijn, dienst zouden moeten doen bij het transport te water.
Tot deze vóór-expeditie behoorden verder een 100-tal
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Javaansche soldaten en 100 inlandsche gestraften als
draagkrachten bij den landtocht. Zes maanden na het
vertrek dezer vóór-expeditie zouden dan de wetenschappelijke leden, t.w. de geoloog Dr. P. F. Hubrecht, de zoöloog jhr. W. C. van Heurn en de botanicus Dr. H. J.
Lam, volgen. Mocht de wetenschappelijke expeditie, zooals verwacht werd, op berg-papoea's stuiten, dan zou
de controleur Jongejans als ethnograaf optreden, terwijl
ik me met het verzamelen van anthropologische gegevens
zou belasten. Alle leden van den expeditiestaf, op onzen
geoloog na, waren Indische gouvernementsambtenaren,
tijdelijk uit hun betrekking losgemaakt. Deze kwamen,
gelijk alle soldaten en dwangarbeiders, geheel ten laste
van het gouvernement; dit stelde bovendien gouverne-

drukte en verschilde eigenlijk maar weinig van een gewone afreis bij overplaatsing. De gelijkenis gold echter
slechts het uiterlijk, en er werd dan ook aan boord niet
veel gezegd; ongetwijfeld verwijlden onze gedachten
eendrachtig bij het tijdstip, waarop we ons weer terzelfder plaatse zouden bevinden, maar met den steven
andersom.
Soerabaia's reede lag in blakende zon. Het scheiden
van haar viel althans niet zwaar. Indische reeden zijn
zelden bekoorlijk. Een vlakke, vale kust, een witgloeiende
hemel, en wat rookende scheepssilhouetten, dat is al.
Vóór ons hing een loodgrijze wolkbank, met strakke lijn
afgegrensd tegen de bleekgouden lucht. De zee, lood en
goud mengende, kleurde vreemd diepgroen. Tezamen

mentsstoomers, motorbooten
beschikking. Men ziet dus,
hulpvaardig betoonde en zij
grooten bereidwilligen steun

een indrukwekkend kleurenspel, zooals dat het felle tropenlicht bij voorkeur te scheppen vermag. De „Albatros,"
voorbij gevaren, stak sneeuwwit af tegen de grauwe
lucht, om echter weldra te verdwijnen achter een gordijn
van regen: de bui kwam los. Maar achter ons, door de
regenstralen heen, bleef Soerabaia glanzen in gouden
middaglicht.
De volgende morgen bracht ons een tamelijk woelige
zee, die onze zeevastheid al dadelijk op de proef stelde;
de daaropvolgende dag voerde ons echter reeds ter reede
van Makassar. Het ontstemde ons eenigszins, dat ons
ééndaagsch oponthoud aldaar ten gevolge van een klein
incident bij den inkoop der victualiën met twaalf uur
werd verlengd; wat zouden we gauw afleeren, op halve
dagen te kijken!
Den 21sten Januari stoomden we bij het krieken van

en allerhande materiaal ter
dat de Regeering zich zeer
verdient dan ook voor haar
allen lof.

I. OP REIS.
Den 15en januari 1920, 's namiddags om vier uur,
nam de Wetenschappelijke Centraal Nieuw-Guinee Expeditie een aanvang. Langzaam vermeerderde de afstand
tusschen den steiger en onze „Deneb" en weldra gleed
deze het Marinebassin uit, slechts nagekeken door een
enkelen der afscheidsbezoekers, waarvan de meesten,
evenals het rnuziekkorps, zich reeds eenigen tijd tevoren
huiswaarts begeven hadden. De „Albatros" schoof eenige
honderden meters achter ons de haven uit. Aldus had
het vertrek der expeditie plaats zonder eenige ophef of
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den ochtend Ambons heerlijke, door glooiende groene
berghellingen omsloten baai binnen. Niet zonder verwondering vernamen we, dat het kolenladen ons hier drie
dagen zou kosten. Op een idyllische plek als Ambon mag
men zich daar echter niet over beklagen. Het stadje is
geheel in stijl met zijn liefelijke omgeving. Op mij althans maakte het een zeer aangenamen indruk, niet alleen
door zijn netheid en aardigen aanleg, maar vooral ook
door zijn rijk en afwisselend geboomte. Het was mij, of
de plantengroei het verre won van die der andere plaatsen, die ik in het oosten van onzen archipel had gezien.
We maakten natuurlijk aanstonds plannen een bezoek
aan de vermaarde zeetuinen te gaan brengen, alhoewel
de rijk begroeide palen van onzen kolensteiger, waartusschen een heir van veelkleurige vischjes zich bewoog,
ons reeds een afschaduwing daarvan verschaften. Ja,
zelfs bleken de zeetuinen niet mooier. Maar dit deed er
weinig toe, want het prauwtochtje naar de binnenbaai,
waar ze te vinden zijn, was opzichzelf reeds zoo heerlijk,
dat ik niet kan nalaten er eenige regelen aan te wijden.
Langzaam glijd ik over het zacht klotsende water,
door een paar aardige, bruine jongens voortgeroeid. De
blauwe lucht is licht bewolkt en geeft de zon gelegenheid, zich nu en dan een poosje te verschuilen, wat de
reis in het open prauwtje zeer veraangenaamt, zonder de
belichting van land en zee in het minst te schaden. Integendeel, de eentonigheid van het voor de tropen zoo
typische felbeschenen land onder een gloeiend uitspansel
is gebroken door de drijvende wolkenkoppen met hun
grillige schaduwen. Men drijft hier te midden van echte
tropenweelde. Weelde, niet alleen op natuurschoon betrekking hebbend, zelfs niet in de eerste plaats, maar
vooral ook op de levensomstandigheden. Wat is het den
weinig eischen stellenden, voor den vuist weg levenden
natuurmensch hier gemakkelijk gemaakt! Daar staan de
mannen, zich nauwelijks bewegend, tot hun middel in
het water, te loeren op een vischje, met hengel of werpnet. Hier hurken de vrouwen, aan de zoomen der bij eb
drooggeloopen riffen, zoekend naar eetbare week- en
schaaldieren. Weer en wind zijn bijna altijd dienende!
Vlak aan het strand staan de aardige huiskens tusschen
aardig geboomte, waaronder talrijke klappers. Woningschaarschte, kleeding- en voedselduurte, zorg voor vuur
en licht, al de nijpende nooden van den onbemiddelden
westerling, die voortdurend strijd moet voeren tegen een
onmeedoogenloos klimaat, ze nemen in de psyche dezer
menschen geen plaats in. Hun dagelijksch brood, het
wordt in alle kalmte uit zee en tuin gewonnen. Kleeding
is feitelijk overbodig. Echter, laat de zwoegende westerling niet morren. Wat heeft dezen menschen hun weelde
gebaat? Ze zijn noch sterker, noch mooier, noch beter
dan wij. Maar waar is dan ook ooit beweerd, dat weelde
nuttig is?
Zacht glijdt mijn bootje over Ambon's befaamde zeetuinen. Door het heldere water ziet men tot op den
bodem. Groote rosetten, plakkaten en halve bollen van
geribde, geplooide, getakte en getande koraal doorzaaid
met poliepen, van allerhande soort, staan over den gelen,
zandigen bodem verspreid. Toch moest deze zeefauna
het in schoonheid afleggen tegen die van den kolensteiger. Het kan zijn, dat de fijnere bouw der poliepen
aan de dunne ijzerstaven, of het stillere water, dat rustiger beschouwing toeliet, hiervan de oorzaak waren. Van
dezen roeitocht vormden de zeetuinen althans niet de
hoogste bekoring. Maar de baai tusschen de bergen en
het aardige, door de bezige menschen verlevendigde
strand waren de reis overwaard.
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Den 25sten Januari werd het anker gelicht en via straat
Manipa de Ceramzee ingekoersd. De volgende dag toonde ons de eerste vooruitgeschoven posten van het Australische gebied: de Kanari-eilanden, Salawati en Batanta, en de straat tusschen laatstgenoemde eilanden geleidde ons 's namiddags in den Grooten Oceaan. De
lange zware deining bij overigens kalm water deed ons
gevoelen, dat we ons in open zee bevonden. Na nog een
dag stoomen langs Nieuw-Guinee's noordkust, ankerden
we 27 Januari in de baai van Menoekwari.
De kennismaking met het eiland, dat ons voorloopig zou
herbergen, was, dank zij deze prachtige Doreh-baai, ter
eene zijde afgesloten door een paar schilderachtige eilandjes, ter andere zijde omzoomd door het tot 3000 M.
hoogte reikende Arfakgebergte, zeer indrukwekkend.
Hier zag ik mijn eerste papoea's, en daar een eerste
indruk zijn eigenaardige waarde heeft, wil ik dien hier
weergeven. Reeds oppervlakkige beschouwing leert, dat
het rijk van den Indonesiër hier heeft opgehouden. Vooreerst zijn de papoea's donker, velen zelfs zeer donker,
En ook al zijn ze vuil en al is houtskool een hunner
cosmetische huidmiddelen, zoodat een gewasschen papoea in kleur soms een donkeren maleier nabij komt.
toch geloof ik niet. dat die indruk onjuist is. Ook op
Soemba en Flores wonen ongewasschen waterschuwe
inlanders, maar die maakten op mij toch niet zoo'n
zwarten indruk. Het haar is kroes, de typische ragebollen waren in de meerderheid. Bij navraag werd mij medegedeeld, dat ze door uitkammen worden verkregen, hetgeen overeenstemt met het reeds vroeger door anderen
daaromtrent medegedeelde. De meest onvervalscht uitziende papoea's, die ik te Menoekwari ontmoette, waren
bepaald klein; deze waren ook het donkerst. Van de physionomieën zij slechts opgemerkt, dat de scherpere, met
de maleische contrasteerende trekken meerdere malen
de aandacht trokken. Ten slotte moet ik bekennen, dat
de algemeene indruk negerachtiger was dan ik me had
voorgesteld.
Te Menoekwari werd ons al dadelijk de rubriek „onvoorziene omstandigheden", het duistere punt van ieder
expeditieprogramma, onder de aandacht gebracht. Hadden we te Ambon niet zonder verwondering ervaren,
drie dagen voor kolenladen te moeten offeren, hier wachtte ons de verrassing van zes dagen oponthoud. Een deel
der lading moest n.l. worden achtergelaten, omdat deze
ons schip te diep ,,in den kop" deed liggen, hetgeen te
wijten was aan het feit, dat bij de schepen van het
type „Deneb" alleen vóór een laadruimte is. Onze kwartiermeester was die dagen slecht te spreken. Alles, wat
hij met zorg en overleg had ingeladen, moest weer
naar buiten en opnieuw gesorteerd ten einde de zaken,
die het best gemist en dus voorloopig achtergelaten
konden worden, uit te zoeken. Tot overmaat van ramp
deed de steeds hooger wordende stapel kisten den steiger, aan zulk gewichtig bezoek niet gewoon, merkbaar
verzakken en ijlings moest tot afvoer der „barang" naar
de douaneloods worden overgegaan. Ten slotte liep alles
gelukkig zonder ongevallen af. Nu moesten we echter
nog wachten op eenige reparatie aan de „Pionier", een
kleine stoomboot, te Menoekwari ter beschikking staande van den ass. resident, en door dezen aan ons afgestaan om bij het opstoomen van den Mamberamo eventueel van dienst te kunnen zijn. Het zou natuurlijk geheel uit de lijn geweest zijn, als dit schip zoo maar onmiddellijk kant en klaar voor de reis ware geweest!
In den namiddag van den 31sten Januari verlieten we
Menoekwari met de "Pionier" op sleeptouw, den 2den Fe-

