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met / kaarten
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GERRIT DE VEER
(Keizen van Willem Barentz, Jacob van Heemskerk, Jan Cornelis Rijp, e.a.)

ALGEMENE

GEDACHTEN

D

E belangstelling voor Nieuw Guinea en daarmede de vraag naar geografische
gegevens is de laatste decennia dermate gestegen, dat het vrij lastig is
om in een kort bestek een duidelijk overzicht te geven van alle facetten, die het
kaarteringsvraagstuk van (het Nederlandse deel van) dit eiland vertoont. Immers,
een 20-tal jaren geleden bestond zulk een vraagstuk nog niet. De Gouvernementsinstellingen, die met het terreinonderzoek in de Indische Archipel waren belast,
zoals de Topografische Dienst, de Opname-afdelingen van het Boswezen en
van de Dienst van de Mijnbouw en andere, hielden zich met objecten bezig,
die van groter urgentie of van meer belang werden geacht. Daarmede hadden
zij hun handen vol, zodat aan een extensieve kaartering van Nieuw Guinea
zelfs niet werd gedacht.
En nu doet zich al dadelijk de moeilijkheid voor, dat de na-oorlogse resten
van deze instellingen onlangs zijn overgegeven aan de Republik Indonesia.
Al deze diensten hadden mettertijd een gedegen ervaring opgedaan betreffende
de bijzonderheden, verbonden aan het in kaart brengen van tropische land1
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schappen en moeilijk toegankelijke terreinen. Het laat zich aanzien, dat thans
van deze ervaring slechts weinig profijt zal kunnen worden getrokken, als op
Nieuw Guinea aanvullend terreinonderzoek moet worden verricht.
Bovendien hebben deze diensten gedurende de Japanse bezetting ernstige
verliezen geleden, zo zelfs, dat het impulsieve plan voor een expeditie naar het
achterland van Hollandia, dat enkele jaren geleden door generaal Doorman
werd gepropageerd - en waarvoor voldoende liefhebberij en goodwill bestond -,
in hoofdzaak strandde op het gebrek aan ervaren krachten, die in staat werden
geacht het door deze expeditie verzamelde materiaal deskundig te bewerken.
Andere aspecten vloeien voort uit de omvangrijkheid van het begrip „kaartering". Slechts weinig personen hebben een voldoend inzicht in haar veelzijdigheid en toepassingen, met het gevolg, dat de historie een reeks van gevallen
kent, waarbij de betekenis van dit hulpmiddel onderschat en de verzorging
er van verwaarloosd werd. Als leerrijke voorbeelden volgen hieronder enkele
recente gevallen, die de aandacht hebben getrokken.
De te Melbourne verschijnende "Herald" neemt in haar editie van 7 Augustus
1946 een hoofdartikel op met de volgende headlines:
"Survey lag up works - State mapping in urgent need - Past neglect of
modern surveying and mapping in Victoria is severely retarding post-war
projects entailing thousands of workers and millions of pounds - Developmental departments with important schemes lagging for maps based upon
aerial or ground survey include the Forest Commission, the State rivers and
water Commission, etc. - Progress checked".

En dan volgt een uitvoerige uiteenzetting van hetgeen aan de kaartering
hapert en van de gevolgen daarvan bij de planning en de uitvoering van nieuwe
werken en ontginningen. De kaartering van Nieuw Guinea verkeert in het
algemeen in een zodanig stadium, dat, als het nu ernst wordt met het plannen
van een openlegging op grote schaal, het bovenstaande ook daarop van toepassing wordt. Onvoldoende geografische gegevens (of onvoldoend inzicht in d
gegevens) beletten op het ogenblik het vormen van een gefundeerde mening
over de mogelijkheden, die aanwezig zijn, en de opinies omtrent hetgeen van
Nieuw Guinea zou kunnen worden gemaakt, lopen - door de hiaten in deze
kennis - zeer sterk uiteen, variërend van „niets gedaan" tot „pak toch aan".
De journalist Fyfe Robertson houdt ons in "Picture Post" (Lit. I), naar aanleiding van een door hem ingesteld onderzoek naar het z.g. "Groundnut-scandal",
een andere spiegel voor.
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Britse Regering o.m.
een groot plan ontworpen tot aanleg van aardnoottuinen in Tanganjika. Mislukkingen en teleurstellingen, bij de uitvoering ondervonden, waren koren op
de propagandamolens 'der oppositie en zo ontstond dit "Groundnut-scandal",
waarvan Fyfe Robertson als neutraal waarnemer o.a. getuigt:
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"Enough has been written about the early blunders, most stemming from
litical pressure for speed, failure to test Kongwa soils and so discover the
abrasion and tough root systems, that have wrecked programmes and eaten
money, planning without regard to port capacity at Dar or road capacity to Kongwa,

prospecting for water after choosing sites, etc."
Beide voorbeelden demonstreren een fout, die maar al te vaak bij het ontsluiten van gebieden wordt gemaakt, nl., dat in tijden, dat er nog geen kaarten
nodig zijn, de kaartering wordt verwaarloosd, zodat, als die gegevens nodig zijn
en er geen tijd meer blijkt te zijn om betrouwbaar en volledig materiaal te verschaffen, men maar begint zonder de nodige bezinning.
Tevens wordt door Robertson hier een ander aspect van het vraagstuk ter
sprake gebracht, nl. de nadelen, verbonden aan het werken onder politieke
druk, uitgeoefend door politici, die veelal geen begrip hebben van de moeilijkheden, aan pionierswerk verbonden. In Tanganjika was dit de reden, dat een
aantal afdelingshoofden van de Groundnut-onderneming een memorandum
richtten aan de Board of the Food-Corporation, waarin o.a. werd verklaard:
"It is worth stressing again the damage done to the Project by endless
changes of policy. These should now cease, at least in regard to our main
objectives we need firm leadership."

Ook dit zijn zaken en omstandigheden, die bij een eventuele ontsluitingspoging van Nieuw Guinea onder ogen moeten worden gezien. Deskundige
leiding en ervaren beleid moeten de kansen op vergissingen en fouten zo klein
mogelijk maken.
Ten slotte zijn cartografie en kaarteringstechniek over het algemeen voor
velen vrij vage begrippen. Velen is het b.v. niet duidelijk, dat er een groot verschil
bestaat tussen kaarteringen voor administratieve en technische doeleinden in
gebieden, die reeds volledig in cultuur zijn gebracht, en van kaarteringen van
nog niet in cultuur gebrachte terreinen, waarbij de resultaten van diverse onderzoekingen, die aan het plannen van de ontsluiting dezer gebieden vooraf dienen
te gaan, worden vastgelegd. Dit heeft tot gevolg, dat zowel populaire als technische mededelingen over bepaalde kaarteringen veelal niet op haar juiste waarde
worden geschat, zodat het gewenst is om eerst een korte uiteenzetting te geven
van hetgeen men onder het kaarteren van nog niet in cultuur gebrachte landstreken (want daartoe behoort Nieuw Guinea) moet worden verstaan.
Decartografiebestudeert de manieren, waarop bepaalde bijzonderheden
(b.v. topografie, plantengroei, geologie, grondsoorten en haar eigenschappen,
enz.) van een deel van het (bolvormige) aardoppervlak op een plat vlak (kaartad) kunnen worden afgebeeld, en geeft de middelen en methoden aan, die bij
deze tekening (en haar reproductie) kunnen worden aangewend om een begrijpelijke en voor het gestelde doel geschikte voorstelling van zaken te geven.
De geodesie (landmeetkunde) bestudeert de wiskundige problemen, aan de
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praktijk van bovengenoemde afbeelding verbonden, en van de meetmethoden
en meetwerktuigen, die geschikt zijn om een gewenste meetkundige nauwkeurigheid in deze afbeeldingen te waarborgen.
Deze twee hulpvakken benutten degenen, die belast zijn met het maken van
kaarten: landmeters, topografen, bos- en bodemkaarteerders, geologen, enz.
ieder op eigen wijze. Zij allen laten zich voor het samenstellen van hun legenda's het A.B.C. der kaart - voorlichten door cartografen en stellen dan, rekening
houdend met het doel der kaart, voorschriften samen omtrent de wijze, waarop
dit alphabet moet worden benut om de vereiste „leesbare" kaart te produceren.
De keuze van de daarbij toe te passen geodetische methoden en hulpmiddelen
wordt bij het kaarteren voor administratieve en technische doeleinden in beginsel
bepaald door de nauwkeurigheid, die a priori wordt gevraagd. Deze kaarten zijn
documenten, waarop afmetingen met een vooraf te bepalen graad van nauwkeurigheid ontleend moeten kunnen worden.
Voor het kaarteren van nog niet in cultuur gebrachte gebieden met de bedoeling
gegevens te verzamelen, waarop een algemeen plan kan worden gebaseerd, wordt
de keuze van de te volgen methodes en de te gebruiken instrumenten gemeenlijk
in de eerste plaats bepaald door de beschikbare tijd en fondsen. Deze kaarteringen
zijn in zeker opzicht te beschouwen als een eerste inventarisatie van een zeer grote
verscheidenheid van zaken, waarvan nog niet vaststaat of en zo ja, hoe deze zullen
worden aangewend. De ervaring heeft geleerd, dat wegens gebrek aan tijd en
geld deze inventarisaties slechts zelden volledig kunnen zijn; men dient met
benaderingen genoegen te nemen.
Onder de eerste kaartering van Nieuw Guinea dienen wij nu te verstaan:
het gehele bestel van werkzaamheden, verbonden aan het beschrijven (of kaarteren) van de topografie, de bodem, de geologie en de bebossing, en tal van
andere zaken, die noodzakelijk zijn voor het opstellen van een ontginningsschema, waarvan de onderdelen elk voor zich achtereenvolgens aan een aanvullende detailstudie moeten worden onderworpen, alvorens een ontginningsplan kan worden opgesteld.
Van die eerste kaartering vormt de topografische kaart een onderdeel, echter
een voornaam onderdeel, omdat daarop vele bijzonderheden worden geregistreerd, die voor alle andere onderzoekingen van zodanig belang zijn, dat de
topografische kaart als de basiskaart van de algemene opname kan worden beschouwd.
Het spreekt vanzelf, dat bij zo'n algemeen onderzoek, zoals hier wordt bedoeld,
het noodzakelijk is, zowel bij het opstellen der legenda's als bij het samenstellen
der kaarteringsvoorschriften, naar coördinatie te streven, opdat de kaarten, die
elkander aanvullen, in voldoende mate onderling vergeleken kunnen worden.
Hetzelfde geldt voor de uitvoering der diverse onderzoekingen en andere werkzaamheden, ten einde te voorkomen, dat dubbel werk bij transport, verkenning
en onderzoek, kaartering en reproductie zoveel mogelijk wordt vermeden.
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Een uiterst belangrijke vordering in de kaarteringswetenschap is ontstaan,
toen de fotografie en de luchtvaart zodanig waren ontwikkeld, dat luchtfoto's
konden worden genomen, die geschikt waren voor kaarteringsdoeleinden.
Heden ten dage heeft de luchtkaartering, na een harde strijd tegen conservatisme
en wanbegrip, een zeer grote betekenis gekregen, vooral bij het in kaart brengen
van moeilijk toegankelijke terreinen en in gevallen, waar de factor tijd een
overheersende rol speelt.
De specifieke voordelen van luchtverkenning en luchtkaartering, die aan de hand van

vele voorbeelden in deel III van het boekwerk „Nieuw Guinee" (Molukken
Instituut, 1935-1939) onder het hoofdstuk „Luchtverkenning en Luchtverkeer"
uitvoerig zijn behandeld, kunnen als volgt worden geresumeerd:
I. Voor de vliegmachine bestaan practisch geen ontoegankelijke gebieden;
wel echter gebieden, waar aan de luchtfotografie en luchtnavigatie hoge eisen
van bekwaamheid of oplettendheid worden gesteld om foto's te leveren, die
zich voor kaarteringsdoeleinden lenen, terwijl ook verschillende klimatologische
factoren hinderlijk zijn.
II. Luchtfoto's zijn mathematische (perspectieve) afbeeldingen van het aardoppervlak en derhalve geschikt voor (land-)meetkundige doeleinden. De tak
van wetenschap, die zich hiermede bezighoudt, draagt de naam van fotogrammetrie, doch wordt dikwijls ook luchtkaartering genoemd, welke naam ook vaak
wordt gebruikt voor de systematische luchtfotografische opname van een terrein,
ten behoeve van een kaartering of onderzoek.
III. Luchtfoto's zijn natuurgetrouwe moment-opnamen van het terrein met
alles, wat zich daarop bevindt, zodat - vooral als de foto's zodanig zijn gemaakt,
dat zij tot stereo-paren kunnen worden verenigd - zij een voortreffelijk materiaal
zijn voor een intensieve studie van de topografie, morphologie, geologie en
bebossing van het terrein, de bevolking en bodemgebruik, enz. De tak van
wetenschap, die zich met deze studie bezighoudt, wordt foto-interpretatie
genoemd.
Interpretatie van terreinfoto's voor bepaalde doeleinden eist, behalve grondige
vakkennis en plaatselijke bekendheid, een grote opmerkingsgave en deductieve
geest; het is daarom het moeilijkste deel der luchtkaartering.
Deze drie fundamentele eigenschappen hebben er toe geleid, dat de luchtkaartering van nature aangewezen is voor het verschaffen van die gegevens,
welke nodig zijn voor het plannen van ontsluitingen in nog niet (voldoende)
in cultuur gebrachte streken. Daarom bevorderde b.v. in 1930 de Bangkatinwinning de luchtkaartering van het eiland Bangka, welke ten doel had
topografische kaarten te leveren, die als basis konden dienen voor de
tin-exploratie, alsmede foto's, die gebruikt konden worden voor het verkennen van de bosreserves voor het houtskoolbedrijf. Daarom benutte de
Nederlandsch Nieuw Guinee Petroleum Maatschappij in de jaren 1935-1937 de
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luchtkaartering bij het geologisch onderzoek voor die gebieden van Nieuw
Guinea, waarvoor zij vergunning tot exploratie van aardolie had verworven
(vergel. o.a. Nieuw Guinee, deel III, blz. 1091, uitgave Molukken Instituut 1939).
Ik meen, dat deze korte inleiding voldoende duidelijk is om de betekenis
te doen beseffen van de aan het eind van dit artikel uitgesproken verwachting,
dat momenteel voldoende fotomateriaal van Nederlands Nieuw Guinea aanwezig is om over te gaan tot een eerste kaartering van dit gebied. Verder ook
dat geen landstreek tot ontwikkeling kan worden gebracht voordat het gebied
eerst afdoende verkend en in kaart gebracht is. Hoe intensiever dit onderzoek
(deze kaartering) geschiedt, des te volmaakter de plannen kunnen zijn en des
te minder risico wordt gelopen, dat mislukkingen of teleurstellingen worden
geboekt bij de uitvoering.
DE K A A R T E R I N G TOT O M T R E N T

I940

Het valt niet te loochenen, dat aan de kaartering van Nieuw Guinea, door
zijn afgelegen plaats in het wereldverkeer, zijn ontoegankelijkheid, geringe
bevolkingsdichtheid en daarmede verwante omstandigheden veel minder aandacht werd geschonken dan aan andere delen van de Indische Archipel. De
eerste, die het bezwaar daarvan voldoende duidelijk inzag en daarvan getuigde,
is de Gouverneur-Generaal van Heutz, die in 1906 de toenmalige kapitein
(later Minister) Colijn opdracht gaf van advies te dienen omtrent de gedragslijn,
welke ten opzichte van dit gebied moest worden gevolgd. In zijn Nota van
4 Februari 1907 gaf Colijn de Regering in overweging om het Nederlandse deel
van Nieuw Guinea stelselmatig te verkennen. Daarop is onmiddellijk de z.g.
Militaire Exploratie begonnen, welke verkenningen systematisch werden voortgezet tot 1915. Klaarblijkelijk houdt het stopzetten verband met de roering,
die de Eerste Wereldoorlog in deze gewesten teweegbracht, waardoor de beschikbare krachten andere zorgen werden toevertrouwd. De reeds verzamelde gegevens werden gecondenseerd in het „Verslag van de Militaire Exploratie van
Nederlandsch Nieuw Guinea van 1907-1915", terwijl uit zeekaarten, aangevuld
met de zorgvuldig vervaardigde route-kaarten en terreinschetsen, de „Schetskaart van Nederlandsch Nieuw Guinea op schaal I : I 000 000" werd samengesteld. Het beeld van Nieuw Guinea, dat deze kaart, die in 1919 werd gepubliceerd, gaf, bleef tot omtrent 1935 vrijwel onveranderd. In de verlopen jaren
werd weliswaar de kennis van land en volk geleidelijk aan uitgebreid met
gegevens, die militaire patrouilles, geologen, bestuursambtenaren en wetenschappelijke expedities verzamelden, maar de informaties waren - hoe belangrijk
zij op zich zelf ook waren - heterogeen en locaal.

Van de in de jaren 1927 tot 1930 verschenen bladen der „Geologische Schetskaart I : 1 000 000", waarop de gegevens der geologische verkenningen, beschreven
in de Jaarboeken van den Dienst van den Mijnbouw: 1909-1911 (Zuidoostelijk
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Nieuw Guinea), 1910 (Mamberamo-stroomgebied), 1921 (noordkust van Nieuw
Guinea) en 1924 (Vogelkop) werden verwerkt, vermeldt deel III van het boekwerk „Nieuw Guinee" dan ook zakelijk, dat de gebruiker van deze kaarten
voorzichtigheid dient te betrachten en dient te bedenken, dat gesteenten soms
gissenderwijs zijn ingetekend op grond van rolsteenvondsten in de rivierbeddingen.
Noch de woelige en weelderige jaren van de hausse-periode, welke op de
Eerste Wereldoorlog volgden, noch de daaropvolgende jaren van depressie
waren bevorderlijk voor ingespannen onderzoekingswerk, in feite hield het
stelselmatig onderzoek van dit deel van Nieuw Guinea in 1915 „int midden des
hops op", hetgeen jammer is, want thans zijn wij nog niet zeker of „daer noch
yet ter saecke dienstig achter is oft te verhopen staet".

Eerst in 1950 zijn daar

wederom gelden op de begroting voor aangevraagd.
Een gelukkige omstandigheid is echter, dat na 1934 door verschillende omstandigheden zulke grote hoeveelheden materiaal ter beschikking zijn gekomen,
dat op heden een stelselmatige rangschikking van de verworven kennis, als
voortzetting van het in 1915 gestaakte systematisch onderzoek, niet langer een
onmogelijkheid moet worden geacht.
De oorzaken van deze toevloed waren van verschillende aard. In de eerste
plaats begon omtrent deze tijd de wereld zich van de algemene depressie te
herstellen, zodat de ondernemingsgeest nieuwe impulsen kreeg, hetgeen o.a.
aanleiding was voor de oprichting der N.N.G.P.M, en de Mijnbouw Mij Nederlands Nieuw Guinea, gevolgd door exploraties naar aardolie en goudafzettingen.
Voorts was de in de depressietijd aangevangen poging tot kolonisatie van enkele
delen van Nieuw Guinea door werkloze of toekomstloze Indo-Europeanen in
moeilijkheden geraakt, hetgeen voor de Regering aanleiding was tot het instellen
van een onderzoek op welke wijze hier doelmatig kon worden geholpen, hetgeen
o.a. leidde tot enkele bodemkundige onderzoekingen door de heer Wenthold
(Lit. 2). Dit alles was aanleiding voor meer intensieve bestuursbemoeienis
(Bestuurshervorming van 1937), gepaard gaande met een groter vraag naar
geografische gegevens.
Tenslotte geraakte Nederlandsch-Indië in de oorlogsbranding en begon het
Noordoostelijk deel der Indische Archipel strategische betekenis te krijgen,
zowel voor de Japanners bij hun opmars tegen Australië als voor de Amerikanen
bij hun opmars tegen Japan. Gedurende dit tijdvak bereikte de vraag naar
"topographical intelligence" van Nieuw Guinea een hoogtepunt. Vier jaren
zijn thans reeds verloren gegaan om daarvan de vruchten te plukken.
Omtrent 1934 nam de Cartografische Afdeling van de Topografische Dienst
het initiatief tot het uitvoeren van een plan om van alle gebieden der N.I. Archipel,
waar nog geen eerste (topografische) kaartering had plaats gevonden, kaartbladen op schaal 1 : 200 000 of 1 : 250 000 samen te stellen, waarop alle informaties van terreinkundige aard, die mettertijd door deze afdeling waren ver-
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zameld (of door haar in andere archieven konden worden opgespoord), zo
goed en zo kwaad het ging in onderling verband zouden worden voorgesteld.
Ook Nieuw Guinea werd in dit plan opgenomen (Lit. 3). Omdat deze gegevens
ook moesten worden geordend voor het samenstellen van de 28 bladen der
"Carte Internationale du Monde au millionième" en later voor Luchtvaartkaarten op dezelfde schaal, waarvan de samenstelling en uitgave urgent werd
geacht, werd hard aangepakt; zodat o.a. van Nieuw Guinea van de 54 kaartbladen op 1 : 250 000, genoemd in bijlage A, er 33 stuks nog vóór het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog gereed waren en reeds gedeeltelijk in bruindruk
(als z.g. werkkaarten, welke gemakkelijk konden worden aangevuld) waren
gepubliceerd. Op deze bladen zijn dus alle (terreinkundige) informaties vermeld,
welke tot omstreeks de tijd van samenstelling der bladen van Nederlands Nieuw
Guinea bekend waren (zie fig. 1).
De grote verscheidenheid van bronnen, waaruit werd geput - en die als
toelichting op de kaartbladen zijn vermeld -, maant vanzelfsprekend tot voorzichtigheid; daarom wordt de aandachtige en deskundige gebruiker aanbevolen
eerst het artikel te lezen, dat Dr A. j . Pannekoek in het Jaarverslag van de
Topografische Dienst over 1938 over het samenstellen van deze kaarten heeft
gepubliceerd (Lit. 4), opdat hij daarna deze met veel zorg samengestelde compilaties juister lezen en beter waarderen kan. Dr Pannekoek heeft met de carto-
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grafische bewerking van deze gegevens een buitengewoon goed werk gedaan,
want toen Nederlandsch-Indië door de Japanners werd bezet, waren reeds van
alle Indische kaarten kopieën naar Australië gezonden, zodat de Amerikanen
t.a.v. Nieuw Guinea kaarten hadden, waarop alle historische gegevens systematisch waren gerangschikt. Deze kaarten vormden dan ook weldra de basis van
de strategische en tactische verkenning van dit eiland, dat zulk een voorname
plaats heeft ingenomen bij de opmars tegen Japan. Gedurende de oorlog werden
door de Army Map Service (A.M.S.) van de U.S.A. in de jaren 1942-1944 deze
250000 bladen gebruikt voor het samenstellen van een volledige serie kaarten
op dezelfde schaal en indeling voor geheel Nieuw Guinea, welke, voor zover
mogelijk aangevuld met nader bekend geworden inlichtingen, in kleurendruk
is uitgegeven (zie bijlage A en fig. 2) (Lit. 13).
Ook de exploratie van de N.N.G.P.M, was voor de kaartering van Nieuw Guinea
van groot belang. Bij het verlenen van de vergunning aan deze maatschappij tot
het verrichten van een luchtfotografische opname van de concessieterreinen,
ten behoeve van het geologisch onderzoek, werd overeengekomen, dat de
N.N.G.P.M. één afdruk van alle foto's, die gemaakt zouden worden, ter beschikking zou stellen van de Topografische Dienst, opdat deze dienst en eventueel
ook andere diensten de fotokopieën zouden kunnen benutten bij hun werk
ten behoeve van het algemeen belang. Voorts verbond de maatschappij zich
om afschriften te verstrekken van alle geodetische gegevens, die bij de exploratie
zouden worden bepaald, opdat ook deze ten behoeve van het algemeen belang
zouden kunnen worden benut.
Zodra de eerste foto-afdrukken bij de Topografische Dienst werden ontvangen,
werd een aantal onderzoekingen en proeven uitgevoerd, ten einde na te gaan
hoe dit fotomateriaal voor topografische detailkaartering kon worden benut,
hetgeen nodig was, omdat de foto-afdrukken, welke werden ontvangen, door
mechanische droging sterk waren vervormd en dus geen zuivere (centraal-)
perspectieve afbeeldingen van het terrein meer waren.
Nadat deze moeilijkheden waren opgelost, werd een ploeg van 24 man opgeleid om te gelegener tijd de topografische kaartering met behulp van deze
foto's te kunnen verrichten.
De Dienst van het Boswezen deed door Ir Z. Salverda een onderzoek instellen
naar de bruikbaarheid van het fotomateriaal (fotoschaal 1 : 40 000) voor bosverkenning, waarvan de resultaten, gepaard aan reeds elders opgedane ervaring,
ook voor deze dienst aanleiding was tot het oprichten van een interpretatieafdeling. Andere diensten toonden echter geen noemenswaardige belangstelling.
Omtrent 1939 werden de afschriften van de door de N.N.G.P.M. verzamelde
geodetische gegevens - de coördinaten van de astronomisch bepaalde punten
en de coördinaten van de hoofdpunten (middens) der foto's, welke te Delft
met behulp van foto-triangulatie waren bepaald - te Batavia ontvangen, waarna
de fotogrammetrische uitwerking van de fotokopieën tot topografische detail-
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bladen kon aanvangen. Voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak, waren reeds
een 20-tal bladen van Selawati en de Vogelkop samengesteld. Het ondernomen
werk werd echter door het inheems personeel in opdracht van de Japanners
voortgezet en gedurende de oorlog geheel voltooid. De resultaten van deze
fotogrammetrische bewerking werden als werkkaarten in zwartdruk op schaal
1 : 100 000 gereproduceerd (zie fig. 3).
Deze Japanse zwartdrukken, waarvan de uitvoering niet erg fraai is, moeten
echter worden beschouwd als halffabricaten, want de voornaamste phase van de
topografische luchtkaartering: het aanvullend terreinwerk, ter verificatie en aanvulling van de gegevens, die uit de foto's werden verkregen, is nimmer gebeurd.
Alleen het kaartblad 112/XXII-XXIII, waarop het Amaroemeer staat afgebeeld,
welk blad in 1938 werd vervaardigd ten behoeve van de nieuwe bestuursvestiging
aldaar, maakt hierop een uitzondering. Van dit blad werden de voornaamste
toegangspaden naar het Amaroemeer opgemeten en in deze stroken de hoogteweergave gecontroleerd. In het tijdschrift van het Koninklijk Nederlands
Aardrijkskundig Genootschap van 1939 vestigt Dr W. C. Klein de aandacht op
de betekenis van deze kaarten voor de ontwikkeling van het land (Lit. 5).
Behalve deze graadafdelingsbladen zo" X 20", volgens de in Indonesië gebruikelijke indeling, werd door de Japanners, omtrent 1943, nog een tweede serie
kaarten van de Vogelkop en de noordkust van Nieuw Guinea op schaal 1 : 100 000
uitgegeven, waarvan elk kaartblad een oppervlakte van 20" x 30" beslaat. Voor
het samenstellen van deze bladen werden door de Japanners nog enige aanvullende
luchtopnamen gemaakt, welke blij kbaar te Singapore door Japans personeel werden
uitgewerkt, want na de capitulatie van Japan werd het grootste gedeelte van
het instrumentarium van de Fotogrammetrische Brigade van de Topografische
Dienst, aangevuld met enkele Japanse apparaten, in Singapore aangetroffen, waar
zij aan de Engelsen waren overgegeven (zie fig. 3 en Lit. XIII).
Ook de geologische kaartering profiteerde van de resultaten der geologische
verkenning. Van het gehele concessie-gebied werden de luchtfoto's door deskundigen geologisch geïnterpreteerd, waarna aan de hand van deze gegevens
geologische terreinverkenningen plaats vonden. De algemene geologische
bijzonderheden werden op schaal 1 : 5 00 000 in kaart gebracht, van welke kaart
eveneens afdrukken aan de Topografische Dienst werden toegezonden. De
rapporten, over deze foto-interpretatie samengesteld, welke veel instructieve
voorbeelden bevatten van terrein- en begroeiingsvormen, bleven echter - om
begrijpelijke redenen - in het archief der N.N.G.P.M.
Tenslotte kwamen in deze vóóroorlogse periode nog verschillende andere
gegevens binnen, waarvan de voornaamste waren:
a. schetskaart van het Nassau-gebergte (Carstenszgroep) op schaal 1 : 80 000,
in 1936 vervaardigd door Dr J. J. Dozy, tijdens de tocht van Dr A. H. Colijn
naar de hoogste top van dit gebergte (Lit. 4);

12

KAARTERING

K A A R T E R I N G

13

b. enkele schetsen en foto's, gemaakt tijdens de (Anthropologische) Mimika
Expeditie (Lit. 7);
diverse schetskaarten, betrekking hebbende op de goudexploratie in het
Zuidwestelijk deel van Nederlands Nieuw Guinea (Lit. 8);
d. enige schetskaarten van de (Botanisch-Zoölogische) Amerikaans-Nederlandse
Expeditie (Archbold-Expeditie) (Lit. 9);
e. verschillende schetsen van individuele explorateurs, o.a. van Dr J. V. de
Bruyn (Lit. 10);
f. last not least de vele gegevens, welke door de algemeen Geografische Expeditie
van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap naar de
Wisselmeren en het Nassau-gebergte van Nederlands Nieuw Guinea, onder
leiding van Dr C. C. F. M. le Roux, werden verzameld. Deze expeditie had
dan ook onder meer de opdracht:
„Het vervaardigen van een schets-(Atlas-)kaart van het gebied met als
wiskundige grondslag enkele A.S. plaatsbepalingen en een net van peilingen
van de observatiepunten; het tussenliggend terrein zoveel mogelijk aan te
vullen door middel van terreinschetsen en waarnemingen uit het vliegtuig.
Het geografisch en geologisch beschrijven van de uit- en inwendige structuur
van het landschap.
Het vervaardigen van fotografische landschapsbeelden en panoramaschetsen
en het aanleggen van collecties gesteentemonsters."
Derhalve een expeditie, die door haar opzet en organisatie te beschouwen is
als een voortzetting van de in 1915 gestaakte systematische verkenning (Lit. 11).
DE KAARTERING GEDURENDE DE TWEEDE
WERELDOORLOG

De geograaf Herder heeft de geschiedenis der mensheid eens gedefinieerd
als „in beroering gebrachte geografie", hierbij doelende op de geweldige invloed,
die geografische factoren op het wereldgebeuren uitoefenen. De expansieperiode van het Hitler-regime werd dan ook ingeluid met de stichting van het
''Ausland-Institut", dat berucht is geworden door haar werkzaamheid op elk
gebied der geografie en daarvoor o.a. een over de gehele wereld vertakte berichten spionnageafdeling heeft georganiseerd. Ook Japan was - naar wij hebben
ervaren - een Mogendheid, die besefte, dat een goede geografische oriëntering,
goede kaarten en grote plaatselijke bekendheid volstrekte voorwaarden zijn voor
net welslagen van (agressie- en expansie-) plannen.
Hoe de geallieerden er bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog voor stonden,
leert ons een artikel uit de "Fortnightly Intelligence Review" no 68, dd. 14-3-'46,
waarin o.a. staat/vermeld :
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„In het begin van de oorlog bleek er een ontstellend gebrek aan gegevens
te zijn van de gebieden, die in de actie waren betrokken. Men had er op vertrouwd, dat voldoende materiaal was verzameld en bewerkt bij de verschillende
Ministeries; maar dat bleek een grote vergissing te zijn. Inderdaad werder
slechts weinig bruikbare gegevens gevonden. Na het fiasco in Noorwegen
werd in 1940 de "Inter Service Topographical Department" (I.S.T.D.) opgericht; eerst te Londen, later overgebracht naar Oxford. Haar taak was
overal en met alle denkbare middelen, al die gegevens te verzamelen, welke
met de ietwat misleidende term "topographical" worden aangeduid en die
onmisbaar zijn, niet alleen voor het plannen van acties, maar ook voor de
opbouw van de oorlogsmachine in haar volle omvang."

In Amerika ontstond later een soortgelijke instelling: de "Allied Geographical
Section" (A.G.S.). Deze naam maakt een bescheiden indruk, maar het werkterrein omvatte, voor wat het Pacific-gebied betreft, het gehele Zuidwestelijk
deel der Stille Oceaan, met inbegrip van het Oostelijk deel van de Indische
Archipel, de Philippijnen en Japan. Dit gebied sloot overlappend aan bij het
. arbeidsveld der I.S.T.D. van het Verre Oosten, waarvan een afdeling was
toegevoegd aan het South East Asia Command (S.E.A.C), welke Birma, Siam,
Indo-China, Malakka en het Westelijk deel van de Indische Archipel tot arbeidsveld had.
De A.G.S. had een aantal onderafdelingen en twee er van, die zich bezighielden
met Nederlands-Indië, waren de"Melbourne and Sydney Sections" vanN.E.F.I.S.
(Netherlands Forces Intelligence Service), die o.m. belangrijk hebben bijgedragen
in de voorbereiding van de opmars tegen Japan.
Door deze organisaties werden overal ter wereld gegevens verzameld omtrent
de gebieden, die voor een offensief tegen Japan van belang werden geacht, en
werden personen opgespoord, die van die streken locale bekendheid hadden.
Waar mogelijk werden de verzamelde gegevens aangevuld met die, welke door
verkenningen, uitgevoerd door lucht- en zeestrijdkrachten, individuele verkenners en spionnage-organisaties, werden verzameld.
Al deze gegevens werden systematisch verwerkt in strategische en tactische
terreinstudies, handboeken en rapporten, die als „vertrouwelijk" (restricted)
werden gepubliceerd. Aldus ontstonden van Nederlands Nieuw Guinea de
volgende terreinstudies (zie fig. 4):

A. Strategic engineering study (no 93) of Netherlands New Guinea. Een omwerking van de verzamelde 1 : 250 000 schetskaarten tot 1 : 500000 kaarten,
aangevuld met foto's, terreinkundige beschouwingen en toelichtingen in zake
bodemgesteldheid, bouwmaterialen, voor vliegveld geschikte terreinen, enz.
Op deze zeldzame 1 : 500 000 kaarten komen ook alle gegevens der N.N.G.P.M.luchtkaartering en al de tot 1940 door hen verkregen geologische gegevens voor.
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Fig. 4. Terrain Studies, Special Reports en Terrain Handbooks vervaardigd 1942-'45
1942-'45 door Allied Geographical Section, Southwest Pacific Area.
(Ontleendaantijdschrift van het KNAC, Lit.13)

B, Special reports:

No
No
No
No
No
No
No
No
No

34.
39.
40.
41.
42.
45.
46.
47.
48.

Airfields, Seaplane bases, North Dutch New Guinea;
Hollandia;
Sorong Area, Beaches and Communications;
Small Islands North of Vogelkop;
Aroe-Islands;
South Coast Dutch New Guinea;
Sorong, Jefman Islands;
Schouten and Japen Islands;
Manokwari.

C. Terrain studies 1 :
No 40. Vogelkop and Selawati;
No 55. Southwest New Guinea;
No 61. Geelvink Bay, Vol. I & Vol. II;
No 6 8 . Central Dutch Guinea (zie onder);
No 78. Hollandia.
¹ Kleine Terrain Handbooks (zakboekjes) met veel kaarten en foto's verschenen voor HollandiA (no 25),
Sarmi (no 26), Schouten islands (no 27), Manokwari (no z8), Sorong area (no 29).
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Over de terreinstudie no 68 geeft Dr Ie Roux in het tijdschrift van het Kon.
Ned. Aardr. Genootschap 1947 een uitvoerige beschouwing van de inhoud
waaraan het onderstaande is ontleend (Lit. 12):
„Gedurende de oorlogsjaren zijn door het Algemeen Hoofdkwartier der
Geallieerden in de Zuidwestelijke hoek van de Pacific op bevel van Mac Arthur
over verschillende delen van de Nederlands-Indische Archipel vertrouwelijke
rapporten uitgegeven; in totaal 70 stuks, die uitvoerige gegevens bevatten op
allerlei gebied, ten dienste van de oorlogsvoering. Deel 68 draagt de titel: Allied
Geographical Section, Southwest Pacific Area, Terrain Study No 68, Area Study

of Central Dutch New Guinea (Sub-Division: Wissel Lakes), 15 October 1943.
Deze terreinstudie is een omvangrijk losbladig boekwerk in groot folioformaat.
Het is typografisch goed verzorgd en bevat 118 pagina's tekst, gevolgd door
27 pagina's reproducties van foto's en een dikke bundel van 28 kaarten. Alle
beschikbare recente gegevens van Nederlands Centraal Nieuw Guinea, die uit
een militair oogpunt van belang waren, zijn er in verwerkt. De beschrijving van
de Wisselmeren en omgeving vormt de hoofdschotel, het Oostelijk deel van het
Centrale bergland van de Wilhelminatop tot de grens met het Australisch gebied
is slechts bij gerecht.
De inhoud is verdeeld in een 20-tal hoofdstukken, 2 lijsten van foto's en kaarten
en 7 aanhangsels.
Met betrekking tot de Wisselmeren worden na een korte inleiding en een
algemene terreinbeschrijving achtereenvolgens in bijzonderheden behandeld:
de militaire betekenis, kusten, ankerplaatsen en landingsmogelijkheden, dorpen
en paden, toegangswegen tot de meren, vervoer, berg-, rivier- en merenstelsel, bodembedekking, natuurlijke hulpbronnen, bevolking, bestuur, klimatologische, meteorologische en medische gegevens. Hierop volgt een literatuurlijst en een opgave van personen, die over plaatselijke bekendheid beschikken.
In de aanhangsels worden de volgende onderwerpen behandeld:
A. Gegevens omtrent het gebied tussen Bernhardkamp en Habbemameer;
B. Ethnografische gegevens;
C. Ruilhandel met de inheemsen rond de Wisselmeren;
D. Aeronautische gegevens;
E. Chronologische lijst van gebeurtenissen bij de Wisselmeren;
F. Lijst van uitrustingstukken voor militairen voor Nieuw Guinea;
G. Opmerkingen ten aanzien van de uitspraak van inheemse plaatsnamen.
De stof voor deze hoofdstukken is nagenoeg geheel ontleend aan de voor
het grootste deel reeds'in druk verschenen rapporten en verslagen van ambtenaren, zendelingen en wetenschappelijke onderzoekers, die sinds de ontdekking
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van de meren in Centraal Nieuw Guinea en omgeving hebben geëxploreerd.
Alle kaarten en marsroutes der onderscheidene verkenningspatrouilles zijn op
royale wijze herdrukt, maar nu met de beschrijvingen en toelichtingen in het
Engels. Ook de topografische opmetingen van de K.N.A.G.-Expeditie 1939 zijn
gebruikt. Nog vóór de inval der Japanners op Java zijn met spoed van de in
bewerking zijnde opdrachtbladen van het expeditieterrein, onder leiding van
Dr Pannekoek, lichtdrukken vervaardigd (welke met alle andere gegevens naar
Australië zijn gezonden. A. K.). Deze hebben als wiskundige grondslag gediend
voor verschillende in de terreinstudie opgenomen kaarten, terwijl alle gereed
zijnde gedeelten afzonderlijk zijn gedrukt. De expeditie van het genootschap
heeft dus reeds dadelijk practisch nut afgeworpen . . . Alhoewel de inhoud
van tekst en kaarten, zoals gezegd, in hoofdzaak is samengesteld naar bekende
gegevens, is daaraan nog menig waardevol gegeven op geografisch en ethnografisch gebied aan toegevoegd, dat nog niet bekend was. Daarnaast treft men
in de onderhavige studie zeer interessant nieuws aan omtrent de lotgevallen
van de bestuurs- en zendelingenposten gedurende de jaren 1940 tot en met 1943."
Tot zover Dr le Roux, die daarna een samenvatting van dit nieuws geeft.
Niettegenstaande deze studies in hoofdzaak compilaties zijn van bekende gegevens, acht ik deze regionale overzichten een welkome basis voor een voortgezet onderzoek.
Voor het completeren van de ontbrekende kennis en het aanvullen van de
kaarten, alsmede bij de tactische verkenningen voor en gedurende de acties,
werden grote hoeveelheden luchtfoto's gemaakt. Na de capitulatie van Japan
bracht de Netherlands Forces Intelligence Service uit Australië een 30-tal kisten
met documentaire luchtfoto's mede, welk materiaal te Batavia geïnventariseerd en
geregistreerd werd. Van Nieuw Guinea waren het echter in hoofdzaak foto's
van die gebieden, waar militaire actie was geweest, zoals verkenningsopnamen,
bombardementsopnamen, enz. Maar een nader te Sydney en Melbourne ingesteld
onderzoek wees uit, dat voor wat betreft Nieuw Guinea van de op fig. 5 afgebeelde gebieden z.g. ,,trimetrogon"-luchtfoto's bij de Survey Department
aanwezig waren.
Trimetrogon-foto's zijn luchtfoto's, die in groepen van drie worden genomen
met een drievoudige camera, waarvan één loodrecht omlaag, de beide andere
links en rechts onder een hoek van 60° met de vertikaal zijn gericht, zodat bij
elke opname op deze drie foto's een strook land wordt afgebeeld, die dwars
op de vliegrichting van horizon tot horizon loopt. Gewoonlijk worden deze
foto's op een hoogte van 20 000 feet (+ 6000 m) genomen. Omdat de brandpuntafstand van de lenzen in deze camera's 6 inches (+ 15 cm) bedraagt, wordt het
terrein op de verticale foto op schaal 1 : 40 000 afgebeeld.
Zodra na de capitulatie van Japan de Topografische Dienst van Indonesië
weer zover was georganiseerd, dat aan practisch werk kon worden gedacht,
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Fig. 5.
Overzicht van de gedurende de 2de Wereldoorlog vervaardigde trimetrogon foto's

werd een onderzoek naar de bruikbaarheid van dit fotomateriaal ingesteld.
Deze proeven hadden een vlot verloop, omdat inmiddels verschillende instructies
over de meetkundige bewerking uit Washington waren ontvangen. De resultaten
waren, dat dit fotomateriaal zich uitstekend leende voor het in kaart brengen
van het terrein op 1/100 000; met een mathematische nauwkeurigheid, overeenkomende met die, welke aan de klasse „verkenningskaarten", d.w.z. topografische
kaarten op basis van een summiere geodetische grondslag, zoals astronomische
plaatsbepalingen, zonder correctie voor schietloodafwijking, gegevens ontleend
uit zeekaarten e.d., wordt toegekend.
Verder bleek, dat uit één seriebeeld, dit is een serie van opeenvolgende trimetrogon-foto's, waarvan de middelste elkander voor 60 % overlappen, een
terreinstrook van 15 a 18 km breedte in kaart kon worden gebracht.
Tenslotte werd ervaren, dat dit fotomateriaal ook uitstekend geschikt is voor
topografische foto-interpretatie, omdat het terrein, dat op de loodrecht omlaag
genomen foto's staat afgebeeld, stereoscopisch kan worden bekeken, terwijl
op de schuinse foto's het gehele gebied van practisch alle kanten kan worden
ingezien.
Pogingen, aangewend om van Australië van het daar aanwezige materiaal
kopieën te verkrijgen, liepen na langdurige onderhandelingen op niets uit.
Behalve deze trimetrogon-foto's moeten er echter ook nog een vrij groot
aantal andere luchtfoto's gemaakt zijn, want voordat de militaire actie tegen
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Nieuw Guinea werd ingezet, waren de troepen, behalve van de hiervoren genoemde handboeken en kaarten, ook nog voorzien van de in de bijlage A
genoemde spoeddrukken op schaal "one inch to the mile" (I : 63 360) en kaarten
op schaal 1 : 20 000 (vergel, fig. 2).
Omdat in oorlogstijd bij voorkeur niet lager wordt gevlogen dan 6000 m,
is het waarschijnlijk, dat dit luchtfoto's zijn, genomen met de lange-afstandcamera, die een brandpuntsafstand heeft van 60 cm en een beeldformaat van
9X18 inches ( = 24x48 cm).
Deze detailkaarten dragen echter alle het kenmerk van een geïmproviseerd
en haastig werk. Zij zijn zeer arm aan details. Bij de bladen 1 : 20 000 heeft men
getracht, dit euvel te compenseren, door op de achterkant der bladen een fotomozaïek af te beelden, dat is samengesteld uit dezelfde foto's, die voor het tekenen
van de kaart werden benut, zodat de kaartgebruiker kan proberen eventuele
bijzonderheden, die hij op de kaart mist, zelf op de luchtfoto's te ontdekken. De
bedoeling is natuurlijk goed, maar de practische waarde in het algemeen gering,
zodat dit hulpmiddel alleen in zeer urgente gevallen toepassing kan vinden.
De geograaf F. J. Ormeling geeft in Afl. 2 van het Tijdschrift van het Kon.
Ned. Aardsdr. Gen. (April 1952) in zijn artikel over „De groei van de Kaart van
Westelijk Nieuw Guinea" een uitvoerige beschrijving van het doel, de vervaardiging en de terreinkundige waarde van deze detailbladen. Zijn conclusie luidt:
„Hoe groot de tekortkomingen van deze Amerikaanse series ook mogen
zijn, toch vormen zij een belangrijke aanwinst voor de kennis van de topografie van Nieuw Guinea. Dit te meer daar zij een aantal gebieden beslaan omgeving van Hollandia en Sentanimeer, Manokwari, Biak, Radja Ampatgroep, enz. -, die bij een verdere economische openlegging van het eiland
in de eerste plaats voor een intensievere krachtsontplooiing worden genoemd.
De kaart vormt nu eenmaal de basis van elk project tot ontsluiting en openlegging van onontwikkelde streken. Zonder kaart, d.w.z. zonder een overzicht van de zichtbare natuurlijke mogelijkheden van het terrein, draagt elke
poging hiertoe de kiem van mislukking in zich. Voor weinig ontsloten
gebieden, zoals Nieuw Guinea, kan in het eerste stadium der openlegging
worden volstaan met kaarten op kleine schalen. Een topografische kaart
op de schaal 1 : 100 000 zou gedurende lange tijd aan de behoefte kunnen
voldoen".
Resumerend komt men tot de conclusie, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog:
1. alle ter wereld verspreide geografische kennis van Nieuw Guinea systematisch
werd verzameld en verwerkt bij het samenstellen van vorengenoemde handboeken en terreinstudies;
2. de kaart 1 : 250 000 van Nieuw Guinea werd aangevuld en in kleurendruk
werd gepubliceerd, terwijl een groot aantal andere schets- en route-kaarten
zijn uitgegeven of herdrukt;
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3. 70 kaarten op schaal 1 : 63360 en 113 kaartbladen op schaal 1 : 20 000 van
de noordkust van Nieuw Guinea werden samengesteld en gereproduceerd4. een aanvang werd gemaakt met een systematische „trimetrogon"-opname
op schaal 1 : 40 000;
5. alle opnamen van de N.N.G.P.M. werden uitgewerkt tot (werk)kaarten
1 : 100 000,

zodat inderdaad de vordering der kaartering van Nieuw Guinea, althans
kwantitatief, zeer belangrijk kan worden genoemd.
ACTIVITEIT NA DE CAPITULATIE VAN JAPAN

Omdat de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog de noodzaak hebben
ervaren van een uitgebreide geografische kennis van alle gebieden der aarde,
waarmede zij in betrekking staan, en de nadelige gevolgen van het gemis van
deze kennis hebben ondervonden, is er na de ineenstorting van Duitsland en
de capitulatie van Japan allerwegen een streven te zien, de tijdens de oorlog opgeda
geografische kennis te completeren of af te ronden.

"As the Germans retreated in Western Europe the I.S.T.D.U.K. sent
individual officers into all important towns with the main task of securing
enemy intelligence material. This collection of documents was followed by
dispatch of teams, which went to all the occupied countries (Norway, Danemark, the Netherlands, Belgium, France and Western Germany) to check
existing reports and obtain fresh information. This type of work has now
become widely known as "Check Reconnaissance"."
Voor wat betreft het Verre Oosten werden "Reconnaissance teams" gezonden
naar Siam en Indo-China (Cambodja), terwijl voor Indonesië een plan werd
opgesteld, dat bestond uit een systematische luchtkaartering van de Kleine
Soenda-Eilanden, Java, Sumatra en omgevende eilanden en een "Check Reconnaissance" van Borneo en de Grote Oost, van welke gebieden de Australiërs
gedurende de bezetting een grote hoeveelheid materiaal hadden verzameld,
dat echter incompleet was en dus moest worden aangevuld.
Voor dat aanvullend werk werd te Singapore de "3rd Check Reconnaissance
Party" gevormd, die o.a. ook de noordkust van Nieuw Guinea tot Hollandia
op haar programma had staan. Deze afdeling is weliswaar met haar aanvullend
verkenningswerk begonnen, doch heeft haar programma niet geheel kunnen
voltooien, zodat Nieuw Guinea in deze verkenning niet werd betrokken. Ook
de luchtfotografische opname werd slechts voor ongeveer 2/3 deel voltooid.
Amerika had tijdens de oorlog een afdeling (World Aeronautical Chart Service)
gevormd, die belast was met het vervaardigen van een luchtvaartkaart van de
gehele aarde op schaal I : 1 000 000 met diverse bijkaarten en had op het einde
van de oorlog reeds een belangrijk deel van dat programma voltooid. De „trime-

