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VOORREDE
De expeditie, die het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in 1939 onder leiding van LE ROUX naar Nieuw Guinea uitzond, had het succes dat er van verwacht werd; maar reeds voor de
werkzaamheden te velde geheel waren afgelopen begonnen de tegenslagen door het uitbreken van de oorlog. Het tweede en eigenlijk het
meest belangrijke deel der expeditie: de uitwerking en openbaar making der verkregen resultaten, had voortdurend onder de gevolgen
van de oorlog te lijden, vooral toen ook Nederland en daarna Ned.
Indië in de strijd werden betrokken.
Zo was de taak van LE ROUX, de topografische en ethnografische
resultaten der expeditie te bewerken en te boek te stellen, wel zeer
moeilijk geworden. Zonder verbinding met Indië, waar de kaart van
het expeditie-terrein door de Topografische Dienst werd vervaardigd,
moest LE ROUX de beschrijving van het verkende terrein samenstellen.
Na de bevrijding meende men aanvankelijk dat de kaart op Java als
verloren moest worden beschouwd. Reeds had LE ROUX zich in deze
toestand geschikt en zo goed en zo kwaad als het ging met behulp van
schetskaartjes de topografie van het expeditie-terrein op schrift gesteld,
toen het verblijdend bericht van Java kwam, dat de kaart was teruggevonden. Voor LE ROUX betekende dit dat de landbeschrijving nu
opnieuw, maar op betere grondslag, moest worden gemaakt.
Toen LE ROUX, dank zij de bereidwilligheid van de NederlandsIndische autoriteiten en de medewerking van de uitgeversfirma G.
Kolff & Co. begin 1947 bovendien de beschikking kreeg over het fotomateriaal, de cliché's en het manuscript van zijn in 1941 door de Japanners gedeeltelijk vernietigde oudere studie over de Bergpapoea's —
eigendom van het Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen te Batavia — dienden ook deze tijdens de Mamberamoexpeditie 1926, waaraan Le Roux had deelgenomen, verkregen gegevens in het boek te worden opgenomen. Ook dit beduidde opnieuw
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omwerking van de betreffende hoofdstukken en vertraging van de voltooiing van het boek.
Maar eindelijk naderde toch het einde. Na zijn aftreden als Directeur van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden kon LE ROUX,
door de Regering daartoe in staat gesteld, te Amsterdam zich geheel
aan de voltooiing van het boek wijden en reeds was September 1947
als de maand vastgesteld, waarin de copie aan de firma Brill ter hand
zou worden gesteld, toen LE ROUX op 8 September 1947 overleed.
De dood kwam plotseling en onverwacht, zodat aan LE ROUX het
besef gespaard bleef, dat hij het voltooide werk niet zou aanschouwen.
Maar wij allen, die de voortgang van zijn werk met belangstelling
volgden, hebben de tragiek van dit gebeuren gevoeld en tegelijk met
onze deernis kwam ook de beklemmende vraag, wie nu het werk zou
kunnen voltooien.
Reeds gedurende de laatste maanden van LE ROUX'S leven had zijn
schoonzoon, de heer A. VISSER, hem bij het persklaar maken van het
manuscript geholpen. Wij kunnen den heer VISSER niet dankbaar genoeg zijn, dat hij zich na de dood van LE ROUX onmiddellijk bereid
verklaarde het werk voort te zetten en tot een goed einde te brengen.
De taak, die de heer VISSER belangeloos op zich nam, was niet gemakkelijk, want uit het omvangrijke foto-materiaal moesten die foto's
worden gekozen, waarnaar in de tekst wordt verwezen of die geacht
konden worden de tekst te verduidelijken. De onderschriften van foto's
en figuren moesten worden gemaakt. Stijl en taal van het manuscript
dienden hier en daar te worden verbeterd, de literatuurlijst aangevuld
en de literatuurverwijzingen in de tekst ingevuld, een zakenregister
moest worden samengesteld, kortom ,the finishing touch', werk dat
bijna door geen ander dan den auteur zelf kan geschieden.
Ook aan de besprekingen met de firma voorheen E. J. Brill te Leiden, over het drukken van het werk, nam de heer VISSER deel.
Veel dank is het Genootschap voorts verschuldigd aan al diegenen
die op de een of andere wijze aan het gereedmaken van het boek
hebben medegewerkt, en wel in het bijzonder aan Dr. A. J. PANNEKOEK
en aan Mej. M. W. REIJERS van het Indisch Instituut te Amsterdam.
Dr. PANNEKOEK werd terstond bereid gevonden om de geografischtopografische gedeelten van het werk — de grote kaart, de landschap-
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foto's en de desbetreffende tekst — voor zover nodig te voltooien en
te corrigeren, terwijl Mejuffrouw REIJERS de samenstelling van het
zakenregister op zich nam en de correctie van de drukproeven verzorgde.
Mejuffrouw M. L. LEEKSMA van het Indisch Instituut dient tenslotte
te worden vermeld voor de uiterst hulpvaardige wijze waarop zij den
heer VISSER bij diens werkzaamheden assisteerde.
De besprekingen met de firma Brill, waarbij vooral de finantiële
zijde van de uitgaaf onder ogen moest worden gezien, werden van het
begin af aan gevoerd door den heer HENDRIK MULLER, Penningmeester
van het K.N.A.G., die daardoor zijn toch reeds talrijke zorgen en
beslommeringen vermeerderd zag en wien wij dankbaar zijn dat hij,
ondanks zijn drukke werkzaamheden, nog immer tijd wist te vinden
voor een conferentie te Leiden of elders. Als deskundige op uitgeversgebied werd hij bijgestaan door S. J. Graaf VAN LIMBURG STIRUM, wiens
waardevolle adviezen bij de onderhandelingen niet konden worden
gemist.
De kosten van de uitgave van zulk een werk als het onderhavige zijn
zeer belangrijk; zij kunnen grotendeels worden bestreden uit de middelen van het Genootschap, in het bijzonder uit het Veth-fonds. Dankbaar vermelden wij een Rijkssubsidie van f 5000, door het toenmalige
Ministerie van Koloniën voor de uitgave van het boek beschikbaar
gesteld.
De firma Brill kwam aan onze wensen zoveel mogelijk tegemoet:
maar ook hier werkte de ongunst der tijden remmend. Het voor het
werk benodigde papier, reeds vóór de oorlog gekocht en bij de firma
Brill opgeslagen, moest voor de Duitsers gedurende de bezettingsjaren zorgvuldig verborgen worden gehouden. Na de bevrijding duurde het geruime tijd vóór de persen weer konden draaien'en sindsdien
zijn zij zo belast, dat wij de firma Brill dankbaar mogen zijn dat ook
zij er alles op hebben gezet om althans het eerste deel van het werk bij
de viering van het 75-jarig bestaan van het K.N.A.G. gereed te doen
komen.
Zo kan dan bij dit feest het boek van LE ROUX getuigen van de
ondernemingsgeest van het Genootschap in de laatste jaren voor de
oorlog, maar ook van diens veerkracht en activiteit sinds de bevrijding.
Bovenal echter getuigt het van LE ROUX'S meesterschap op de twee
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takken van wetenschap, waarover dit boek handelt: de topografie van
het geëxploreerde terrein en de ethnografie der Bergpapoea's.
Met weemoed gedenken wij, dat LE ROUX niet meer in ons midden
is om de voltooiing van zijn levenswerk te beleven, maar hij heeft zich
in dit boek een monument gesticht, veel belangrijker en veel grootser
dan wij ooit te zijner nagedachtenis zouden kunnen oprichten.
L. F. DE BEAUFORT
Voorzitter K.N.A.G.

INLEIDING
In de jaargangen 1939 en 1940 van het ,Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap' heb ik mij als leider
van de door het Genootschap in 1939 uitgezonden wetenschappelijke
expeditie naar het westelijke deel van Nederlands-Centraal-NieuwGuinea in een uitvoerige beschrijving in dagboekvorm gekweten van
de taak verslag uit te brengen over het verloop dier expeditie. Hoe die
expeditie is ontstaan, met welk doel zij is ondernomen en hoe de wetenschappelijke staf werd samengesteld, vindt men tot in bijzonderheden uiteengezet in een artikel van de hand van Dr. E. HELDRING, den
geestdriftigen promotor onzer expeditie, in 's Genootschaps tijdschrift
(Jrg. 1939, p. 305-320). De geschiedenis der expeditie is dus geschreven. Wie er belang in stelt, raadplege de genoemde literatuur.
Het hier uitgegeven boekwerk is gewijd aan de topografische en
ethnografische resultaten der expeditie. Mijn wetenschappelijk aandeel
in het exploratiewerk bestond in de regeling van en het toezicht op de
topografische werkzaamheden en voorts in het volkenkundig onderzoek van de in het expeditieterrein wonende bergstammen. Dit bracht
voor mij de plicht mede na terugkomst van de expeditie te bekwamer
tijd naast de kaart van de verkende gebieden een zuiver topografische
beschrijving van het expeditieterrein te leveren en bovendien een verhandeling te schrijven over mijn bevindingen op ethnografisch gebied.
De bijna onmiddellijk na terugkeer van de expeditie in ons land
ingetreden oorlogstoestand heeft de uitvoering van die taak ten zeerste
belemmerd. Niet alleen kon van een rustige, onverpoosde bestudering
van de verkregen wetenschappelijke gegevens in de oorlogsjaren geen
sprake zijn, maar bovenal werd door het verbroken contact met Indië
het gemis van de juiste en gedetailleerde gegevens op topografisch gebied, die aldaar bij het Hoofdbureau van de Topografische Dienst
voor verdere uitwerking moesten worden achtergelaten, terdege gevoeld bij de beschrijving van het land zowel als van het volk.
Bovendien, het vervaardigen van een goede schetskaart van de grote
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onbekende gebieden gelegen in het westelijk deel van het centrale
hooggebergte van Nederlands-Nieuw-Guinea met inbegrip van de
streken rondom de Wisselmeren, die reeds door het Binnenlands Bestuur voor de komst onzer expeditie waren verkend, was de hoofdtaak
die de expeditie 1939 van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap had te vervullen. De kaart van het expeditieterrein,
bezinksel van de topografische arbeid en beeld van de uitwendige bouw
van het land, mitsgaders van de verspreiding der bevolking en de
bodembedekking, mocht dus in dit werk niet ontbreken. Dit alles
noopte mij, hoezeer een spoedige publicatie van de wetenschappelijke
gegevens van een expeditie als de onze met het oog op de actualiteit
en het gevaar van het verouderen van degegevens ook gewenst is,
daarmede te wachten tot na afloop van de oorlog.
Dank zij de buitengewone hulpvaardigheid van het Hoofd van de
Topografische Dienst te Batavia, eerst de Kolonel M. T. VAN STAVEREN,
daarna Kolonel A. KINT, werd na lang speuren nagenoeg al het karteringswerk met bijbehorend materiaal in Indië teruggevonden. Dit kwam
in Juli 1946 in mijn bezit en in de maand September d.a.v. kon hier te
lande met het tekenen in het net worden begonnen van de calques
benodigd voor de reproductie van de kaart. Voor dit moeilijke en tijdrovende werk kon de medewerking worden verkregen van een alleszins deskundig tekenaar, den gepens. adjudant onderofficier van de
Indische Topografische Dienst J. F. J. VAN BIJLEVELT. Onder de bekwame leiding van Dr. A. J. PANNEKOEK, geograaf-morfoloog bij genoemde Dienst, waren alle topografische gegevens in de jaren 1940
tot en met 1942 reeds voor het grootste deel in het klad uitgewerkt op
een schaal van 1 : 250.000. Toch kwamen wij bij het tekenen in het net
voor verschillende moeilijkheden te staan, die zonder hulp van de
mantri-opnemers aan de hand van de meetboeken en de luchtfoto's
moesten worden opgelost. Naast de definitieve kaart, die hier thans
achter in het platenalbum is opgenomen, had ik den lezer ook gaarne
de detailopnamen van het merencomplex en de marschroutes der verkenningspatrouilles willen aanbieden. De onderhavige uitgave zou
daarmede echter nog aanzienlijk zijn vertraagd, zodat deze kaarten
althans voorlopig moeten blijven rusten.
Als toelichting bij de overzichtskaart heb ik in deel I, Hoofdstuk II
en III een beschrijving gegeven van de wijze waarop het expeditie-
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terrein in kaart is gebracht, benevens een beknopte schets van de geografische gesteldheid van West-Centraal-Nieuw-Guinea. Meer dan een
beschrijving van de uitwendige bouw van het land, het beloop van het
berg- en rivierstelsel, de bewoonde oorden en de terreinbedekking kan
ik niet geven. Aan Dr. IJZERMAN, den geoloog onzer expeditie, zij het
overgelaten, voor zover hij het expeditieterrein heeft bereisd, een beschrijving te geven van de geomorfologische gesteldheid van het land
en de inwendige bouw.
Anders staat het met de ethnografische resultaten der expeditie.
Doordat het mij als enig lid der expeditie gelukt is mijn ethnografische
aantekeningen, schetsen en verzamelingen benevens al het fotografische
materiaal tijdig hier te lande in veiligheid te brengen, ben ik in staat
geweest gedurende de oorlogsjaren de gegevens, die het volkenkundig
onderzoek heeft opgeleverd, grondig te bestuderen en uit te werken.
Oorspronkelijk heb ik mij daarbij beperkt tot mijn eigen waarnemingen gedurende de expeditie van het Genootschap, gekoppeld aan de
kennis opgedaan tijdens de Nederlands-Amerikaanse expeditie 1926
naar het stroomgebied van de Boven-Rouffaer-rivier, waaraan ik eveneens als topograaf en ethnograaf heb deelgenomen. Bij de bewerking
van het materiaal groeide echter gaandeweg het verlangen om dieper
in de zaken door te dringen, de blik te richten naar de bergstammen,
door andere explorateurs aangetroffen in het midden en het Oosten
van het centrale bergland, aanknopingspunten te zoeken en vergelijkingen te treffen met de Papoea-volken in de aangrenzende laagvlakten en kuststreken en ten slotte na te gaan welke beschavingsinvloeden
van buiten het grote eiland de bergbevolking hebben beroerd.
Derhalve heb ik mij tijdens de studie de moeite gegeven tevens alle
voorhanden literatuur door te nemen en mij deze ten nutte te maken.
Er zijn in de laatste dertig jaren tal van afzonderlijke werken, artikelen
in tijdschriften, ambtelijke rapporten en verslagen verschenen, streng
wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke, uitvoerige naast zeer
beknopte verhandelingen, die als maatstaf kunnen dienen voor onze
huidige volkenkundige kennis van de verschillende Bergpapoea-stammen, die successievelijk door onze explorateurs zijn bezocht. Als voornaamste auteurs noem ik in chronologische volgorde hunner publicaties: VAN NOUHUYS, DE KOCK, WOLLASTON, RAWLING, SNELL,
PULLE, WIRZ, BIJLMER, JONGEJANS, LAM, CATOR, VAN EECHOUD en
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Elk dezer volksbeschrijvingen mag met ere genoemd
worden, hoe verschillend het karakter dier publicaties ook is. Dit verschil spruit voort uit de grote verscheidenheid in wetenschappelijke
oriëntatie der onderzoekers: zeevaartkundige, arts, officier, botanicus,
ethnoloog, antropoloog, politie- en bestuursambtenaar. Ieder hunner
heeft de bevolking beschreven naar eigen inzicht en in zijn studie blijk
gegeven van zijn meer of minder ethnografische geschooldheid. Zonder afbreuk te willen doen aan de belangrijke ethnografische gegevens
in de talrijke reisbeschrijvingen en verslagen dier verschillende auteurs
dient gezegd, dat de wetenschappelijke verhandelingen van den ethnoloog WIRZ over de bewoners der Swart-vallei uit een vakkundig oogpunt bezien aan de spits staan. Daarnaast dient als zuiver ethnografische
beschrijving genoemd te worden de studie van VAN NOUHUYS over de
bergstam der P s g m, waarmede van alle stammen het eerst aanraking werd verkregen. Een zeer vruchtbaar en bekwaam auteur is de
anthropoloog BIJLMER, op wiens betrouwbaar kompas wij nog steeds
varen voor wat betreft de lichamelijke eigenschappen onzer Bergpapoea's en het zo ingewikkelde rassenprobleem op Nieuw-Guinea. Naast
zijn talrijke anthropologische studiën danken wij aan hem een aantal
uitnemende reisverhalen, waarin hij op vlotte en boeiende, dikwijls
onnavolgbare wijze het dagelijks leven van verschillende bergstammen
en het volkskarakter beschrijft. De botanicus LAM, BIJLMER'S tochtgenoot naar de Swart-vallei, evenaart hem daarin. Zijn karakterschetsen
van de Bergpapoea zijn vaak meesterlijk. Tal van zeer waardevolle
ethnografische gegevens bevatten ten slotte de recente ambtelijke rapporten en verslagen van de pioniers aan de Wisselmeren VAN EECHOUD
D E BRUIJN.

en DE BRUIJN.

Zo beschikte ik dus bij de aanvang der expeditie naast de kennis
van land en volk, door mij opgedaan tijdens de expeditie 1926 naar het
stroomgebied van de Boven-Rouffaer-rivier, over vele ethnografische
gegevens, al lagen deze wijd en zijd in de literatuur verspreid. Hoe
uitgebreid dit materiaal ook moge schijnen, een duidelijk en volledig
beeld van het leven en denken van deze uit een volkenkundig oogpunt
zo hoogst merkwaardige bergbevolking krijgt men daaruit geenszins.
Dit valt ook niet te verwonderen. De tijd van waarneming is op bijna
alle expedities veel te kort geweest. Expedities naar onbekende streken
staan alle in het teken van de ,pionierarbeid'. Aan de ene kant heeft
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die arbeid een machtige bekoring door het vele nieuwe en interessante
dat men ontmoet, aan de andere kant brengt hij veel teleurstelling
door de onmacht die men telkens ervaart om diep in het wezen der
dingen te kunnen doordringen. Alle wetenschappelijke arbeid is op
dergelijke expedities gedoemd tot stukwerk. Daar komt nog bij, dat
zij bijna alle haar eigen onderzoekingsterrein hebben gehad, waar de
explorateurs telkens met nieuwe stammen en met andere, nog volkomen onbekende talen te maken kregen. Vandaar dat, mede als gevolg
van het gebrek aan ethnologische geschooldheid bij het grootste deel
der explorateurs, de meeste beschrijvingen slechts een oppervlakkig
beeld geven van het uiterlijk bestaan der bevolking; een beeld, dat door
de grote uniformiteit van de materiële cultuur der bergstammen bij de
diverse auteurs slechts weinig verschillen vertoont. Van het innerlijke
bestaan krijgt men van ethnologisch standpunt bezien slechts in het
werk van Wirz een goede indruk.
De volkenkundige, toegevoegd aan de grote wetenschappelijke expedities naar het binnenland van Nieuw-Guinea, heeft bij zijn onderzoek bovendien nog met bijzondere moeilijkheden te kampen. Voor een
juiste beoordeling van de resultaten van zijn en dus ook van mijn
arbeid is het gewenst daarop hier het volle licht te laten vallen.
Een volstrekt vereiste voor diepgaand ethnografisch onderzoek is een
langdurig verblijf onder de bevolking. Dit is nodig om haar rustig en
ongestoord te kunnen gadeslaan en geleidelijk haar vertrouwen te winnen; bovenal echter om zich de zo onontbeerlijke kennis van de taal
eigen te maken. Langdurig onderzoek en rustige waarneming zijn echter desiderata, die op expedities, welke als hoofddoelstelling hebben
in enige maanden tijds een zo groot mogelijk deel van het onbekende
gebied ten behoeve van de terreinverkenning te doorkruisen, moeilijk
zijn te verwezenlijken.
Wil de ethnograaf het land en het volk in al zijn geledingen leren
kennen, dan schiet er voor hem niets anders over dan dat hij zich bij
de verkenningspatrouilles aansluit en rusteloos meetrekt door het land.
Slechts daar waar door het wachten op de vivresopvoer of door het
bezetten van observatiepunten, die nabij de bivaks zijn gelegen, een
gedwongen oponthoud ontstaat, krijgt hij zijn kans. Dan moet hij het
bivak ontvluchten en zijn onderkomen zoeken in een enigszins afgelegen nederzetting, waar hij het normale dorpsleven kan meemaken en
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zo ongehinderd mogelijk met de inheemse bevolking kan verkeren.
Immers in de onmiddellijke nabijheid van het bivak is de Bergpapoea-maatschappij door de vreemde indringers volkomen in rep en
roer gebracht. Van rustig ethnografisch onderzoek komt daar niets.
Deze natuurmensen hebben althans gedurende de eerste tijd van het
verblijf der expeditie in een bepaalde streek alleen oog en oor voor de
talloze wonderlijke dingen, die zij te zien en te horen krijgen. Zij hebben maar één begeerte: met de vreemdelingen handel te drijven om in
het bezit te geraken van het zo geliefde schelpengeld.
De grootste zorg voor den ethnograaf is te trachten zich zo snel
mogelijk iets eigen te maken van de taal des lands. De taal is het
instrument, waarmee hij moet werken; zij is de enige sleutel waarmede
hij de poort kan openen, die de toegang afsluit naar de primitieve
gedachtenwereld, waarin de moderne steentijdmensen van het NieuwGuinees hooggebergte nog leven. Nu behoeft het geen betoog, dat het
volslagen onmogelijk is, ook al bezit men nog zo'n sterk taalgevoel, om
bij algeheel gemis aan tolken een volkomen vreemde taal in de enkele
weken tot enige maanden, waartussen de duur der expedities varieert,
zodanig onder de knie te krijgen, dat men in staat is een ook maar
enigszins behoorlijk gesprek met deze primitieven te voeren. Nog moeilijker wordt het wanneer men meerdere talen tegelijk moet aanleren,
zoals op onze expeditie het geval was. Slechts voor zendelingen, missionarissen en bestuursambtenaren, die in de toekomst jarenlang onder
onze Bergpapoea's zullen kunnen verkeren en wie het gelukt in die tijd
hun vertrouwen te winnen, zal het zijn weggelegd na moeizaam vorsen
en speuren de taal zodanig te beheersen, dat zij dieper in het zo gesloten geestelijke leven dezer primitieven kunnen doordringen.
Kortom, het doorgronden van de geestesgesteldheid van autochthone
volken als onze Bergpapoea's is tijdens vluchtige expedities uitgesloten.
Een goede bestudering van hun primitieve mentaliteit is slechts mogelijk, wanneer men zich geheel in hun gedachtengang weet te verplaatsen, die als regel veel logischer en ingewikkelder zal blijken te zijn dan
wij wel denken. Daarvoor is het van het grootste belang binnen te
dringen in de psychologie van hun sagen, gezangen en bezweringsformules. Dat ook hiervan tijdens de korte duur der expedities niets
of maar zeer weinig is terecht gekomen, spreekt wel van zelf. Met
behulp van enige honderden woorden, wat slagzinnetjes en de nodige
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gebarentaal maakt men zich nu eenmaal niet vertrouwd met hun primitieve gedachtenwereld en kost het, tenminste wat de geestelijke cultuur
betreft, zeer veel moeite de kenmerken hunner beschaving op te sporen.
Tot een vruchtbare gedachtenwisseling over het een of andere onderwerp kwam het naar mijn ondervinding maar zelden. Het vragen- en
antwoordenspel ging steeds met de grootste moeilijkheden gepaard;
in vele gevallen bleef het bij een raden en gissen naar de juiste betekenis der woorden en der wederzijdse bedoelingen. Een bijzondere
voldoening is het steeds voor mij geweest, wanneer ik na vele vruchteloze nasporingen eindelijk met zekerheid meende te kunnen vaststellen,
dat ik achter de juiste betekenis van een of ander verschijnsel der materiële of geestelijke cultuur was gekomen. Ik herinner mij hoe ik dagen
achtereen, telkens opnieuw, Igoen, mijn factotum bij de Dèm-stam, over
bepaalde onderwerpen trachtte uit te horen, doch door mijn gebrekkige
kennis van zijn taal geen stap verder kwam, zodat ook hij meermalen
wanhopige gebaren maakte en op meewarige toon zeide: „Igoen ngaloenggoeroe, aboerò mba", hetgeen ik meen te kunnen gelijkstellen met:
Igoen begrijpt het niet, weet het niet. Kreeg ik dan ten slotte, veelal
door een toeval, de oplossing in handen, dan toonde hij zich even verheugd als ik en klonk het goedkeurend en met een duidelijke climax:
„m ning m ning, jògò jògò òp: goed goed, juist, juist, prachtig".
Hiermede meen ik voldoende te hebben aangetoond met welke
moeilijkheden het ethnografisch onderzoek tijdens expedities gepaard
gaat en hoe noodzakelijk het is ten aanzien van de verkregen gegevens
enig voorbehoud te maken voor wat betreft de volstrekte juistheid.
Concrete begrippen vallen uiteraard met veel grotere zekerheid vast te
stellen dan abstracte. Zo zijn de gegevens omtrent de materiële cultuur
in het algemeen wel als vaststaand aan te nemen; bij die der geestelijke
cultuur met inbegrip van de taalkundige gegevens zijn vergissingen en
misvattingen niet uitgesloten. Ik heb mij daarom beijverd zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, hoe ik aan mijn gegevens ben gekomen,
opdat de lezer zich een juist oordeel kan vormen over de betrouwbaarheid ervan en van de wetenschappelijke waarde der aan de hand dier
gegevens getrokken conclusies.
Stond ik in 1926 bij mijn onderzoek van de bevolking in het stroomgebied van de Boven-Rouffaer-rivier voor nog volkomen vreemde stammen met onbekende talen: Dèm, Ndani en Moni, in 1939 tijdens de
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expeditie van het K.N.A.G. had ik het grote voordeel te kunnen voortbouwen op de onderzoekingen van CATOR, VAN EECHOUD en DE
BRUIJN onder de Ekari en Moni in het merengebied, terwijl DE BRUIJN
zijn onderzoekingen ook reeds had uitgestrekt tot de Moni in het
Midden-Kema-dal, dezelfde stam, waarmede ik in 1926 reeds in aanraking was gekomen en van welks taal ik toen reeds een uitvoerige
woordenlijst had samengesteld. Tijdens de expeditie had ik voorts het
voorrecht gebruik te kunnen en mogen maken van de reeds belangrijke
kennis op het gebied van de Ekari- en Moni-talen, die Dr. J. V. DE
BRUIJN, de aspirant-controleur aan de Wisselmeren, zijn Ambonese
bestuursassistent SITANALA en de even sympathieke als hulpvaardige
missionaris H. TILLEMANS M. S. C. met zijn Keiese goeroe's zich hadden
eigen gemaakt. Aan hen allen betuig ik hier mijn bijzondere dank voor
de grote welwillendheid, waarmede zij de onderzoekingen van alle
expeditieleden en die van mij in het bijzonder hebben gesteund.
De vorm waarin ik deze publicatie zou gieten, heeft een punt van
nauwgezette overweging voor mij uitgemaakt. Ik heb ten slotte gemeend mij niet te moeten beperken tot de uitwerking van mijn eigen
gegevens alleen, waardoor het werk een zeer fragmentarisch karakter
zou hebben gekregen, doch met mijn eigen gegevens als basis de gehele
literatuur over land en volk der Bergpapoea's te moeten doornemen.
Bij aanhalingen heb ik de auteurs zo veel mogelijk met hun eigen
woorden laten spreken.
Sedert WIRZ in 1924 zijn studie over de bevolking in het centrale
deel van ons gebied publiceerde, is onze kennis der bergstammen zo
zeer uitgebreid en verrijkt, ook voor wat betreft de bergstammen aan
de andere zijde van onze grens, bij onze Australische naburen, dat het
mij gewenst voorkwam, mijn gegevens daaraan te toetsen en mijn studie het aanzien te geven van een monografie over de Bergpapoeastammen, wonende in het westelijk deel van het centrale bergland. De
gegevens door mij indertijd verzameld in het stroomgebied van de
Boven-Rouffaer-rivier zijn daarin eveneens verwerkt. Met deze opzet
heeft het Bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig
Genootschap zich ten volle kunnen verenigen.
De hier aangeboden studie gelieve men slechts te beschouwen als
een poging om de huidige kennis van de bergstammen in ons gebied
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samen te vatten en te ordenen. Het is daarbij mijn streven geweest de
feiten en de verschijnselen systematisch te rangschikken en zoveel mogelijk te plaatsen in het licht der volkenkundige theorieën en ze op grond
daarvan te verklaren, doch alleen voor zover zulks door het feitenmateriaal was gewettigd. Ik heb mij niet laten verleiden daaruit meer te
halen dan er uit te halen is. Binnen zekere grenzen heb ik telkens gewezen op analoge gebruiken en voorstellingen bij andere Papoea-volken,
ook bij volken buiten het grote eiland, wonende in de aangrenzende
Melanesische, Australische en Indonesische beschavingsgebieden.
Onze kennis van het hooggebergte en de daarin wonende bergstammen is nog vol leemten en, vooral wat de geestelijke beschavingskenmerken der Bergpapoea's aangaat, nog gebrekkig en onzeker. Toch bezitten wij reeds een niet onbelangrijke positieve kennis van de hoofdtrekken hunner primitieve cultuur. Maar ook waar die kennis nog
negatief is, heeft zij voor toekomstige onderzoekers en voor belangstellenden haar waarde.
Uit alle onderzoekingen in het gehele hooggebergte is nu wel genoegzaam komen vast te staan, dat dit van Oost tot West wordt bewoond door een bevolking, die in somatisch en ethnisch opzicht in al
haar schakeringen een grote overeenkomst vertoont. Cultureel hangen
de bergstammen nauw met elkaar samen. In het bijzonder springt de
verrassende gelijkheid van de materiële cultuur in het oog. Tegenover
de grote verscheidenheid in de beschavingsuitingen, die de talrijke
Papoea-volken in de laagvlakten en de kuststreken vertonen, valt de
culturele saamhorigheid van de bergstammen des te sterker op.
Ongetwijfeld zullen bij voortgezet en diepergaand onderzoek ook
belangrijke verschillen tussen de onderscheiden stammen aan de dag
treden, vooral in de geestelijke cultuur. Ik vertrouw, dat — totdat de
tijd gekomen zal zijn om die kennis in afzonderlijke stam-monografieën vast te leggen — deze samenvattende studie over de Bergpapoeabevolking ook voor de wetenschap in het algemeen van belang zal
kunnen zijn, al zullen er vele gegevens in voorkomen, die voor ingewijden niet nieuw zijn.
Hoofddoel is echter ze tot nut te doen strekken van toekomstige
onderzoekers, die hier alle belangrijke gegevens, hoe sober vaak ook,
bijeen zullen vinden. Voorts moge dit werk tot voorlichting dienen van
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de tegenwoordig zo grote schare van personen die belang stellen in
alles wat Nieuw-Guinea betreft.
Waar dit mogelijk was, heb ik getracht, de dorre, wetenschappelijke
toon in de topografische en ethnografische beschrijvingen te vermijden,
al ben ik mij bewust daarbij de boeiende verhaaltrant van een BIJLMER
niet te hebben benaderd. Maar waar ik in schrift te kort schiet, hoop
ik zulks ruimschoots te hebben vergoed in beeld, dank zij de rijke uitvoering, waarvoor het Bestuur van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap zich de grote kosten heeft willen getroosten.
Bij de samenstelling van dit boek heb ik van verschillende zijden
hulp ondervonden. Dr. C. M. DE SITTER-KOOMANS is zo welwillend
geweest het petrografisch onderzoek te verrichten van de stenen bijlen
en messen, terwijl Dr. J. KUNST evenals na mijn vorige expeditie de
thans meegebrachte fonogrammen musicologisch heeft bewerkt en
vastgelegd in een studie, die is uitgegroeid tot een beschouwing van de
inheemse muziek over geheel Nederlandsch-Nieuw-Guinea. Ik dank
hen beiden bijzonder voor hun zeer waardevolle bijdragen aan het einde
van dit werk. Aan Drs. R. J. MELLEMA ben ik veel dank verschuldigd
voor het doorzien van het taalkundig gedeelte.
Mijn gevoelens van dank wil ik voorts uitspreken jegens het personeel van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden voor de hulp
ondervonden bij de bewerking van het wetenschappelijk materiaal; in
het bijzonder den heer J. VAN VELZEN voor zijn uitnemende fotografieën van de ethnografica, Mevr. J. KNUTTEL-OLIE voor haar schetsen
van de vlechtsystemen en wijlen J. KOOREMAN voor het fraaie
tekenwerk.
Last but not least, mijn warme dank aan mijn tochtgenoten, allereerst den leden van de wetenschappelijke staf, die door een prettige en
eendrachtige samenwerking mijn taak als leider der expeditie zo zeer
hebben vergemakkelijkt en gezorgd hebben, dat onze expeditie in goede
harmonie is verlopen, hetgeen helaas bij lange na niet van elke expeditie kan worden gezegd.
Met weemoed herdenk ik hier Dr. J. P. EYMA, den botanicus onzer
expeditie, die gevallen is als slachtoffer van de Japanse terreur, en den
luitenant ter zee H. NEPVEU, commandant van de bij de expeditie ingedeelde groep vliegtuigen der Kon. Ned. Marine, die bij de Natoenaeilanden zijn leven liet voor het vaderland. Aan hem en zijn onder-
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hebbende officieren en manschappen is het welslagen der expeditie in
eerste instantie te danken; in tweede instantie aan ... de eenvoudige
Inlandse dragers, ten aanzien waarvan ik de woorden van den Australischen explorateur IVAN CHAMPION A.R.M. tot de mijne maak: „Patrols
fail or succeed mainly because of the carriers. If a patrol fails the
carriers are usually blamed. If it succeeds these men are sometimes
forgotten. This patrol's success was due to the splendid loyalty and
remarkable endurance of the prisoner carriers. They responded to every
extra call made on them and never once they did fail."

EERSTE HOOFDSTUK
OVERZICHT VAN DE ONTDEKKINGSTOCHTEN NAAR HET
CENTRALE BERGLAND
Opdat de lezer zich een duidelijk beeld zal kunnen vormen van de
wijze waarop onze huidige kennis van de Bergpapoea-stammen en hun
land is verkregen, menen wij goed te doen met eerst een overzicht te
geven, naar tijdsvolgorde, van de verschillende ontdekkingstochten die
in de loop der jaren naar het centrale hooggebergte in het Nederlandse
gebied zijn ondernomen voorzover aanraking met de bergbevolking
werd verkregen dan wel haar aanwezigheid werd vastgesteld. Behalve
dat men een inzicht krijgt in het beloop der tochten, kan men zich
bovendien vertrouwd maken met de benamingen van de landstreken
die bezocht zijn en de stammen die men daar aantrof. Ook brengt het
den lezer in kennis met de namen der explorateurs aan wie wij ethnografische beschrijvingen der Bergpapoea's danken, met vermelding
tevens van de duur van hun verblijf onder die bevolking en de voornaamste literatuur, waarin zij die beschrijvingen hebben neergelegd 1 ) .
De volgnummers van de hieronder vermelde tochten corresponderen
met de nummers bij de routes, zoals die zijn uitgestippeld op de overzichtskaart no. I. De tussen haakjes geplaatste cijfers aan het slot der
vermelde tochten verwijzen naar de literatuurlijst.
1. De eerste aanraking met de bergbevolking van Centraal NieuwGuinea werd verkregen door de tweede Nederlandse Zuid-NieuwGuinea-expeditie, uitgezonden door de ,Maatschappij ter bevordering
van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën' en het
,Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen' onder leiding van Mr. H. A. LORENTZ, 1909-1910. Zij had opdracht de Wilhelminatop te beklimmen en vast te stellen of er sneeuwbergen op Nieuw1) Een meer uitgebreide literatuuropgave over deze tochten tot het jaar 1934 kan
men vinden in het door het Molukken-Instituut uitgegeven driedelige werk ,NieuwGuinee', Deel I, hoofdstuk II: De Exploratie, p. 18-142, van mijn hand.
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Guinea voorkwamen. In het dal van de Oroh, een rechter zij riviertje
van de Lorentz-(Noord-) rivier, ontdekte deze expeditie een nog volslagen in het steentijdperk levende stam, die zich P s g m noemde en
leefde op een hoogte van 1500 tot 1800 m boven zee. De expeditie
verbleef op de heenweg ruim een halve dag (29 October 1910) en op
de terugweg (5-6 December 1910) één volle dag in hun nederzettingen,
terwijl een kleine groep P s g m nog twee dagen in het basisbivak aan
de voet van het gebergte op bezoek kwam. Voor de ethnografische
beschrijving raadplege men nos. 1, 2, 3 en 4 van de literatuurlijst.
2. In 1910-'ll trachtte de eerste Engelse Zuid-Nieuw-Guinea-expeditie, uitgezonden door de ,Ornithologist Union of Great Britain' onder
leiding van W. GOODFELLOW van het gebied der Kapare-, Mimika- en
Kamoera-rivieren de eeuwige sneeuw op de Carstensz-berg te bereiken.
Aan de bovenloop van de Kapare op ± 600 m boven zee en in het
basisbivak aan de voet van het gebergte kwam men in Februari 1910
en later in October van datzelfde jaar enige malen in aanraking met
een kleine groep dwergachtige Bergpapoea's, die in de literatuur bekend staan als de Tapiro 1)-pygmaeën. Het contact met hen beliep in
het geheel ongeveer een achttal dagen. Literatuur: A. F. R. WOLLASTON
(5)

en C. G. RAWLING

(6).

3. De derde aanraking met de Bergpapoea's had eveneens plaats aan
de zuidzijde van de centrale keten in het Oranje-gebergte en wel in
het brongebied van de Eilanden-rivier. In Februari 1911 beklommen de
militaire explorateurs hier de Goliath-berg. Op een vlakte 1600 m boven
zee tussen Goliath en Pollux bezocht de expeditie-arts M. A. DE KOCK
op drie verschillende dagen een aldaar gelegen nederzetting der Bergpapoea's, die hem daarna ook enige malen opzochten in zijn bivak. In
de literatuur: A. J. P. VAN DEN BROEK (7) en M. A. DE KOCK (8)
worden deze Bergpapoea's beschreven als ,dwergstam', waardoor de
enigszins zonderlinge betiteling van Goliath-pygmaeën of reuzendwergen is ontstaan.
4. In het tweede halfjaar van 1912 werd in de dalen aan de zuidzijde van de centrale keten van de zuidkust uit nog een drietal malen
contact verkregen met de bergbewoners, terwijl in datzelfde tijdvak
verschillende nederzettingen der Bergpapoea's werden bezocht in de
1) Klemtoon op de eerste lettergreep.
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uitlopers van de noordelijke keten in het Westen van het centrale bergland, waarbij men uitging van de kusten van de Geelvink-baai.
Eind Juni 1912 ageerde een verkenningspatrouille der Militaire
Exploratie onder den toenmaligen lsten Luitenant W. K. H. FEUILLETAU
DE BRUYN in het brongebied van de Noordwest-rivier, waarbij een
hoogte van 2760 m werd bereikt. Deze explorateur trof op ± 800 m
boven zee een 600 à 800 zielen sterke bergbevolking aan, die hij als
Kaja-Kaja's betitelt. Uit zijn beschrijving (9) blijkt, dat wij hier te
maken hebben met echte Bergpapoea's, vertonende de lange peniskokerdracht en waarschijnlijk verwant aan de iets oostelijker wonende P s g m.
5. Van de zuidoostkust der Geelvink-baai exploreerde van 12 Juni
tot en met 14 Augustus 1912 het detachement van Noord-Nieuw-Guinea
in het stroomgebied van de Legare-, Siriwo- en Warenai-rivieren. Kapitein J. F. E. T E N KLOOSTER drong het diepe dal van de rechter hoofdtak der Siriwo-rivier, door hem Sawa-rivier genoemd, binnen tot 550 m
boven zee, alwaar hij aan het eindpunt van zijn tocht op de rechter
dalwand terecht kwam in de tuinen der Bergpapoea's en een 3-tal
mannen, 2 vrouwen en enige kinderen ontmoette, die bij zijn komst de
vlucht namen. De mannen droegen zeer lange penisdoppen, die bijna
tot de borst reikten (10). Ongetwijfeld heeft hij hier aanraking verkregen met Bergpapoea's behorende tot de Ekari-stam in het merengebied of wel tot de zogenaamde Jabi van het Weyland-gebergte.
6. Gelijktijdig verkende de 1e Luitenant N. BINNENDIJK de Warenai-rivier. Waar deze rivier met een zeer diep, woest dal door de
noordelijke keten breekt, drong de verkenningspatrouille langs de
linker rivieroever een eindweegs naar binnen tot zij de 22ste Juli 1912
op ± 350 m hoogte boven zee terecht kwam in de tuinen der Bergpapoea's, waarna de tocht werd opgegeven (11). Het is thans na onze
verkenningen duidelijk geworden, dat men hier beland was in het
Beneden-Kema-dal bij de Ekari of Wolani.
7. Tussen 20 September en 3 November 1912 opereerde hetzelfde
detachement van de kust in het Zuiden der Geelvink-baai uit in de
stroomgebieden van de Boeme-, Wanggar- en Wamma-rivieren tot diep
in het Weyland-gebergte. T E N KLOOSTER ving de tocht aan langs de
Boeme-rivier en stak van het stroomgebied van die rivier over naar het
dal van de Soero, een rechter bronrivier van de Wanggar. Hier kwam
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hij in aanraking met een Bergpapoea-stam, die door de Kustpapoea's
met de naam ]abi werd bestempeld (12). Zoals wij in hoofdstuk XIX
zullen zien behoort deze bevolking zeer waarschijnlijk tot de grote
Ekari-stam, wonende in het merengebied, of is daarmede althans sterk
verwant.
8. In hetzelfde tijdsverloop maakte BINNENDIJK twee fraaie tochten.
De eerste tocht ving de 28ste September 1912 aan vanuit Wanggar en
liep langs de Djalau-rivier, een rechter zijtak van de Wanggar-rivier,
vervolgens werd van uit het brongebied dier rivier het bergland in
westelijke richting verkend, waarbij de meest westelijk gelegen nederzettingen der Jabi werden ontdekt aan de bovenlopen van Djalau- en
Wamma-rivieren op 800 tot 1800 m boven zee (13). Door het dal der
Wamma werd naar de kust afgedaald.
9. De tweede tocht van BINNENDIJK ving aan op 15 October 1912
en voerde in een gesplitste patrouille langs de Wanggar en de Djalau
naar de bronrivieren van laatstgenoemde stroom, de Misoo, Menoo en
Waisai, in welker dalen de oorspronkelijke nederzettingen van de Jabi
werden aangetroffen (14).
10. Verplaatsen wij ons thans weder naar de zuidzijde van de centrale keten, dan zien wij in het tweede halfjaar van 1912 en de eerste
maanden van 1913 aldaar twee wetenschappelijke expedities aan
het werk.
De ene was de derde Zuid-Nieuw-Guinea expeditie, uitgezonden
door het ,Indisch Comité voor Wetenschappelijke Onderzoekingen' in
samenwerking met de ,Maatschappij ter bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandsche Koloniën'. Van Augustus 1912
tot Mei 1913 exploreerde deze expeditie onder leiding van kapitein
A. FRANSSEN HERDERSCHEE ongeveer langs de route die door de eerste
en tweede expeditie onder LORENTZ was gevolgd voor de beklimming
van de Wilhelmina-top. Op haar weg naar die top kreeg de expeditie
reeds de 13de October in het basisbivak aan de voet van het hooggebergte
de Bergpapoea's op bezoek. Nadien was er herhaaldelijk aanraking met
hen. De botanicus Prof. dr. A. PULLE en de 1e Luitenant L. A. SNELL
bezochten gedurende enkele weken de nederzettingen der door de
vorige expedities ontdekte P s g m, waarvan de schrijfwijze thans
veranderde in P s ch m. Aan beide explorateurs danken wij een aantal
ethnografische gegevens (15 en 16).

