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VOORREDE
'Toen Prof. Dr. L.F. de Beaufort de Voorrede schreef bij het eerste Deel van deze uitgave, ving hij
aan met een verklaring voor de gedurende de voorbereiding ondervonden tegenslagen. Zo had de uitwerking
van de door de expeditie verkregen resultaten voortdurend geleden onder de gevolgen van de oorlog. Maar
ondanks de moeilijkheden van velerlei aard, teleurstelling en vertraging had Le Roux het zover weten te
brengen dat de copie op een vastgesteld tijdstip aan de Firma Brill zou worden terhand gesteld. De onverwachte dood van Le Roux in September 1947 heeft dit helaas verijdeld.
Het vervulde het bestuur van het K.N.A.G. met dankbaarheid dal toen de schoonzoon van Le Roux,
de heer A. Visser, die hem bij het persklaar maken had geholpen en daardoor van inhoud en opzet van het
werk op de hoogte was, spontaan op zich nam om het „nagenoeg gereedliggende manuscript" te voltooien en
voor de druk geheel gereed te maken. Op dat ogenblik kon hij, noch het bestuur, bevroeden voor welk een
omvangrijke en vooral langdurige taak hij zich stelde.
Evenals dit bij het eerste Deel het geval was, bleek ook het persklaar maken van het voor hel tweede
Deel bestemde manuscript een moeizaam en tijdrovend werk van uitzoeken en controleren. Alle afbeeldingen
dienden te worden uitgezocht en beschreven, vele kaarten en tekeningen moesten worden gemaakt en de verwijzingen naar platen en literatuurlijst uitgezocht en aangebracht. Alles te zamen een arbeid die veel tijd
vorderde, vooral nu het geheugen van de auteur niet meer ter beschikking was.
Ondanks alle zorg aan deze uitgave besteed, konden kleine onvolkomenheden niet worden vermeden.
Een ervan is het voorkomen van a-nummers in de Literatuurlijst. Zij is het gevolg van de spoed betracht bij
hel verschijnen van Deel I in de zomer van 1948. In dat deel zijn dientengevolge ook slechts weinig verwijzingen aangebracht naar het Platenalbum, omdat dit toen nog niet bestond. In plaats daarvan is het systeem
gevolgd om op zo groot mogelijke schaal in Deel III verwijzingen op te nemen naar de betreffende pagina's
van de Delen I en II. Hiertegen kan naar het oordeel van het bestuur nauwelijks bezwaar bestaan, omdat
het Platenalbum voor alles is bedoeld als algemene illustratie van hetgeen in die delen wordt behandeld.
Voor Deel III bestonden, toen de heer Visser de samenstelling terhand nam, nog slechts de algemene
richtlijnen. Als voorbeeld was alleen voorhanden het origineel van het tijdens de oorlog door de Japanners
vernietigde „Mamberamo' -album, door de auteur destijds samengesteld naar aanleiding van de Neder/andsAmerikaanse expeditie 1926. Het identificeren van de niet beschreven foto's nam veel tijd in beslag, daar
dit in hoofdzaak moest geschieden door vergelijking van de foto's onderling, en met de tekstpagina's van het
manuscript.
Bij de samenstelling werd een tweeledig doel nagestreefd. De beste aansluiting diende te worden
verkregen bij de tekst van de Delen I en II. Maar ook moest het album een werk op zich zelf worden, een zo
volledig mogelijk beeld gevende van het leven en woongebied der Bergpapoea's. Bij keuze en rangschikking der

foto's werd daarom niet uitsluitend rekening gehouden met het wetenschappelijk belang van iedere afbeelding,
maar gold eveeneens haar aesthetische kwaliteit. Al ligt het buiten het eigenlijke bestek van het werk, toch zijn
opgenomen een aantal afbeeldingen van ethnografica uit het gebied der laagvlakle-bewoners. Dit dank zij het
„Mamberamo"-album voorhanden materiaal kan immers worden beschouwd als een verrijking van de verzameling in haar geheel.
De beschrijvingen van afbeeldingen en ethnografische platen zijn afgeleid van oude beschrijvingen vervaardigd door de auteur, voorzover het betreft het materiaal van de Nederlands-Amerikaanse Expeditie 1026.
Zij werden bijgewerkt aan de hand van de tekst van de Delen I en II. Alle andere bijschriften en beschrijvingen werden door de heer Visser opgesteld, behoudens de bijschriften bij de luchtfoto's van landschappen,
die door Dr. R. IJzerman, geoloog der expeditie werden vervaardigd.
Het is het bestuur van het .K.N. A.G. een grote voldoening, dat alle moeilijkheden ten spijt, dit werk
waarmede de levensarbeid van Le Roux is voltooid, thans verschijnt. In vervulling gaat de wens van Dr. E.
Heldring, destijds voorzitter van het K . N . A . G . , door de auteur „de geestdriftige promotor" onzer expeditie
genoemd. Uit naam van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap zij in de eerste plaats
aan de heer A. Visser oprecht dank gebracht voor zijn belangrijk werk en zijn grote toewijding, waarmee
hij eer deed aan de wetenschappelijke nalatenschap van Le Roux.
In de Voorrede van Deel I werd reeds dank betuigd aan de heer Hendrik Muller, penningmeester van
ons Genootschap, voor zijn aandeel in het tot stand komen van dit werk, in het bijzonder de financiële zijde
van de uitgave. Sedert het moment waarop dat getuigenis van erkentelijkheid werd geschreven is door de
heer Muller zoveel werk verricht en tijd ter beschikking gesteld, dat het noodzakelijk is opnieuw woorden aan
zijn medewerking te wijden. Gedurende deze periode vond een sterke stijging van prijzen plaats, waardoor
oorspronkelijke begrotingen waardeloos werden en steeds nieuwe moeilijkheden ontstonden. Alle heeft de heer
Muller overwonnen dank zij zijn bijna dagelijkse bemoeiingen met het boek, bemoeiingen die betrekking
hadden op een veel breder terrein dan dat des penningmeesters alleen.
De goede zorgen van de Firma Brill als drukker en van de Firma Biegelaar & Jansen als clichémaker,
dienen in dit verband mede te worden genoemd.
Op deze plaats moge opnieuw dank worden betuigd aan Mejuffrouw M. W. Reyers, die de auteuren zaakregisters samenstelde en het verbeteren der drukproeven voor haar rekening nam; ook aan Dr. A. J.
Pannekoek, die zijn zorgen besteedde aan het tot stand komen van de grote en de drie andere kaarten en aan
de heer J . F . J. van Bijlevelt, die het tekenwerk verrichtte en de kaarten voor de reproductie gereed maakte.
Het bestuur is het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden in hoge mate erkentelijk voor de
hulp verleend bij de identificatie van ethnografische voorwerpen.
Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap beschouwt hiermede zijn taak: het uitzenden
der expeditie naar West-Gentraal-Nieuw-Guinea en het in het licht geven van de uitkomsten voor zover deze
het aandeel van de leider, Le Roux, betreffen, als volbracht.
November 1950

ERNST CRONE
Voorzitter K. N. A. G
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VERANTWOORDING
OVERZlCHTSKAART VAN HET WESTELIJK DEEL VAN
NED. CENTRAAL-N1EUW-GUINEA
DE- grote kaart van het expeditieterrein op de schaal 1 : 250 000 berust, wat de meetkundige grondslag betreft, op de astronomische plaatsbepalingen duur de Luitenant-ter-ZecM. J. H. HAGDORN en werd verder, onder toezicht van de expeditieleider, opgenomen door
de oud-mantri van de Topografische Dienst MOH. SALEH en door de mantri J. HOEKA. De
eerstgenoemde was ter beschikking gesteld door het Kon. Bataviaasch Genootschap voor
Kunsten en Wetenschappen, de tweede door de Topografische Dienst. Door deze beide
mantri's werden de belangrijkste routes nauwkeurig gemeten, waarbij werd aangesloten aan
de astronomisch bepaalde vaste punten. Het terrein in een strook langs deze routes en in
de omgeving van de nieren werd voldoende nauwkeurig opgenomen. Buiten dit gebied werd
een groot aantal markante punten door aanpeilen bepaald. Het daartussen gelegen terrein
werd door de mantri's in grote trekken geschetst o.a. naar de overboord-foto's der vliegtuigen.
Dit terrein is op de kaart weliswaar door „hoogtelijnen" weergegeven, daar de mantri's met
deze methode van weergave het meest vertrouwd waren, doch deze lijnen geven niet meer
dan een globale aanduiding van de ligging van een bergrug of een dal en geenszins de
werkelijke terreinvormen weer. Dit geldt in nog sterkere mate voor het terrein zonder aangepeilde hoogtepunten; de gebruikers dienen hiermede ter dege rekening te houden. De
mate van betrouwbaarheid van de verschillende gedeelten van de kaart is uitgedrukt in het
betrouwbaarheidsdiagram van bijkaart B. Buiten het expeditieterrein zijn enkele rivierlopen
overgenomen van kaarten van de Nederlands-Nieuw-Guinea-Petroleum Maatschappij en
verder naar bestaande schetskaarten.
Na het vertrek van de expeditie naar Nederland in 19-10 werd door de Topografische
Dienst te Batavia aan de beide mantri's gastvrijheid verleend voor het afwerken van de kaart.
Door de intussen uitgebroken oorlog kon dc voltooide kaart Nederland niet meer bereiken zodat de expeditieleider deze bij het uitwerken van de resultaten gedurende de oorlogsjaren niet
tot zijn beschikking had. Voor het uitbreken van de oorlog met Japan werd inderhaast te
Batavia een copie gemaakt; deze bleek aldaar na de oorlog gelukkig nog aanwezig te zijn; de
oorspronkelijke route-opnemingen op groter schaal waren echter verdwenen, hetgeen zeer te
betreuren is daar de schaal van de bestaande kaart feitelijk te klein is voor de dicht bewoonde
streken. De kaart werd vervolgens in Nederland in het net getekend, waarbij naar aanwijzingen van de expeditieleider in het bijzonder de toponomie en het aantal nederzettingen
werd aangevuld, mede naar gegevens van andere reizigers. Daarbij moest overigens f behoudens
een uitzondering ten NO van de Jangkoetapa) het kaartbeeld onveranderd worden overgenomen, ondanks de bovengenoemde tekortkomingen ten aanzien van de weergave der terreinvormen.
De lof voor de zorgvuldige reproductie komt toe aan de FIRMA SMULDERS' DRUKKERIJEN
te 's-Gravenhage.
A. |. P.

HERKOMST DER AFBEELDINGEN
Herkomst — Expeditie van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1939:
deel I: afb. 2 t/m 13, 16 t/m 27.
deel II: afb. 56 t/m 59, 66 t/m 79, 82 t/m 90, 95 t/m 107.
deel III: afb. 22 t/m 31, 33, 35, 37, -10 t/m 43, 46 t/m 49, 56 t/m 76, 78, 84 t/m 107,
112 t/m 123, 128 t/m 136, 138, 140 t/m 148, 150, 152 t/m 194, 222 t/m 230,
233 t/m 255, 257 t/m 268. — Hiervan zijn de no's 129, 132, 193 en 248
afkomstig van luitenant ter zee- 2de klasse M. J. H. HAGDORN.
Herkomst
deel
deel
deel

—
I:
II:
III:

Nederlands-Amerikaanse Expeditie 1926:
afb. l (tekening), 1-1, 15, 28 t/m 55.
afb. 80, 81, 92 t/m 94.
afb. 1 t/m 21, 32, 34, 36, 38, 39 (tekening MAS PIRNGADI), 44, 45, 50 t/m 55,
77, 79 t/m 83. 108 t/m 111, 124 t/m 127, 195 t/m 221, 256.

Herkomst — C. Boni-N KLOSS:
deel III: afb. 149 en 151.
Herkomst — Fotoarchief Indisch Instituut te Amsterdam:
deel III: afb. 137, 139 — Foto J. JONGEJANS
afb.

231

afb. 232

—

Foto H. J. T. BIJLMER

— Foto J. JONGEJANS.

HERKOMST VAN DE AFBEELDINGEN DER ETHNOGRAF1CA
Gefotografeerd en getekend naar de voorwerpen, aanwezig in de verzamelingen van
het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Leiden (R.V.L.), (behoudens enkele foto's welke
afkomstig zijn uit het Indisch Instituut, zoals bij de beschrijvingen der Ethnografica is
vermeld); foto's J. VAN VELZEN, tekeningen J. KOOREMAN ( t ) :
deel II: afb. 60 t/m 65, 91.
deel III: Plaat XCV t/m CI, CIV en CV, CX, CXIV t/m CXVIII.
Tekeningen naaf de voorwerpen, aanwezig in de verzamelingen van het Koninklijk
Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen (Bat. Mus.), door MAS PIRNGADI
— oorspronkelijk bestemd voor het naar aanleiding van de Nederlands-Amerikaanse Expeditie 1926 uit te geven Platenalbum „Mamberamo":
deel III: Plaat LXXXII Urn XCIV. CII en CIII, CV1 t/m CIX, CXI t/m CX1II.

PLAAT I-LXXXI

LAND EN VOLK

PLAAT I

Afb. 1. Aan de Mamberamo, de opmarschweg van de Ned.-Am. expeditie 1926. Papoea's van het Van Rees-gebergte
(Noord-Nieuw-Guinea} uit de kampong Pisano, getooid met palmbladeren, brengen in hun prauw een bezoek aan
het z.g. Albatros-bivak

PLAAT II

Afb. 2. Groep Meervlakte-bewoners uit de omgeving van het Motor-bivak van de expeditie 1926, aan Be
Beneden Rouffaer-rivier

Afb. 3. De Beneden Rouffaer-rivier of Toearai, de linker bronrivier van de Mamberama, ter hoogte van het motorbivak 1926. Oerwoud op de linkeroever. Aan de horizon zijn de heuvels boven Splitsings-kamp even zichtbaar. Rechts langs de buitenbocht ziet men duidelijk de voortdurende afkalving van

