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VEERTIENDE HOOFDSTUK
ALGEMENE GEESTELIJKE EIGENSCHAPPEN —
VOLKSKARAKTER
Op de moeilijkheden waarmede het volkenkundig onderzoek tijdens
de grote wetenschappelijke expedities naar het centrale bergland te
kampen heeft, hebben wij in de inleiding van dit boek reeds gewezen.
In het bijzonder treden deze op bij het doorgronden van de geestelijke
gesteldheid. In de vele reisbeschrijvingen, expeditieverslagen en wetenschappelijke verhandelingen, die wij thans over de Bergpapoea's in ons
gebied bezitten, vindt men over talrijke plaatsen verspreid meer of
minder uitvoerige beschouwingen, korte mededelingen en opmerkingen
omtrent hun aanleg, karakter en gezindheid. Als regel worden daarbij
door de verschillende explorateurs vergelijkingen getrokken met onze
eigen opvattingen omtrent zeden en gewoonten, hetgeen voor een juiste
beoordeling van de psyche dezer bergbewoners velerlei gevaren met
zich meebrengt. Ongetwijfeld zijn in de primitieve cultuur der Bergpapoea's dezelfde krachten werkzaam als in onze moderne. Men ontdekt
bij hen in aanleg alle elementaire eigenschappen van de menselijke
geest, maar deze hebben zich in een dikwijls geheel andere richting ontwikkeld dan bij ons, zodat hun geestelijke cultuur bepaalde vormen
vertoont, die sterk afwijken van de onze. Tijdens de korte duur der
expedities is het uiteraard niet doenlijk de eigen aard en het juiste
karakter dier cultuur behoorlijk te onderkennen, ook al is men gewapend met een gedegen kennis van de culturen van andere primitieve
volken.
Geestesgesteldheid
Alvorens de indrukken weer te geven, die ik zelf bij de bevolking
in het westelijk deel van het centrale bergland heb opgedaan, moge ik
hier eerst het algemene oordeel laten volgen, dat bekende onderzoekers
als BIJLMER, LAM en W I R Z te dien aanzien geven over de door hen
bezochte stammen.
LE ROUX, Bergpapoea's van Nieuw Guinea, II
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In het zo vlot en boeiend geschreven populair-wetenschappelijk werk,
van den anthropoloog BIJLMER over zijn laatste expeditie naar de Bergpapoea's, getiteld: ,Naar de achterhoek der aarde', schetst deze auteur
de Tapiro van het Nassau-gebergte als volgt (48, p. 77): „Zijn deze
mannen, zonder kleeren, bijkans zonder huisraad en met een minimum
aan kunst, zijn deze „wilden" halve beesten? Allerminst. Wild kan
men deze menschen toch wel terecht noemen, daar ze immers geenerlei
aanraking hadden met Westersche of Oostersche cultuur en hun géheele
leven slechts de hen omringende natuur is aangepast. Wild, zooals we
een niet gekweekte bloem wild noemen. Maar allerminst in den zin
van bloeddorstig of boosaardig. Want het zijn echte menschen. Al naar
gelang van de omstandigheden zijn ze vriendelijk of nurks, gemoedelijk
of balsturig, ijverig of laks, voortvarend of gemakzuchtig en hun reactie
is juist zooals we dat van onze medemenschen gewend zijn. Zij hebben
over recht en onrecht, trouw en ontrouw, of om het in één begrip samen
te vatten, over rechtschapenheid dezelfde opvatting als wij. Onze woorden vatten elkaar niet door het verschil van taal, maar onze gedachten
verstaan elkaar als grootheden van dezelfde orde. Als menschen begrijpen we en worden we begrepen."
Hoe de botanicus LAM over de bewoners van de Swart-vallei denkt,
moge blijken uit de volgende aanhaling uit zijn ,Fragmenta Papuana'
(30 (e), p. 325): „De Timorini is, ook in ons oog, volop mensch, maar
primitief; ik meen daarmee uit te drukken, dat zijn gedachtenleven veel
meer onbewust is dan het onze, meer „dierlijk", veel minder ingewikkeld en veel minder gemakkelijk combineerend. Wij kunnen hen beschouwen als een soort tusschenvorm tusschen het „verstandige" zoogdier als hond of paard, en ons; ik laat mij niet uit over de plaats van
dien tusschenvorm. In hen schuilen dezelfde kiemen van goed en kwaad
als in ons. Eiken dag, elk uur, elk oogenblik worden wij weer getroffen
door uitingen, die wij juist zoo bij ons eigen ras aantreffen. Hun maatschappij is als de onze, op sterk verkleinde en vereenvoudigde schaal."
LAM typeert daarna op rake wijze de verhoudingen tussen ouderdom
en jeugd, stelt hun deugden en ondeugden tegenover elkaar en komt
dan evenals BIJLMER tot het besluit, dat de Bergpapoea's wat hun
karaktertrekken aangaat tenslotte mensen zijn net als wij.
De ethnoloog WIRZ, die aan de geestelijke eigenschappen van dezelfde groep Bergpapoea's een geheel hoofdstuk wijdt, geeft over hen
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het volgende, wel zeer gunstige oordeel (32, p. 44): „Es ist ein grosser
Irrtum wenn man glaubt das hinter allen fremden Dingen des weissen
Mannes etwas Geheimnisvolles, Zauberkräftiges vermutet wird, und so
kann ich ruhig sagen, dass ihre geistigen Fähigkeiten, vor allem ihre
Erfassungskraft hinter derjenigen der Träger der Expedition aus den
verschiedensten Teilen des Archipels der Dajaks und Javanen, Balinesen, Sundanesen und Atjehern kaum nachstehen. Im Gegenteil — die
Dajak vielleicht ausgenommen — sind unsere Papua entschieden viel
regeren Geistes, viel erfinderischer, erfassen viel rascher als die meisten
Völker des malayischen Archipels. Überall griffen unsere Papua zu,
halfen mit wo es etwas zu tun gab, während dem unsre Sträflinge erst
nach mehrfacher Auf forderung Hand anlegten, meistens aber die Papua
allein arbeiten lessen, denn diese standen nach ihrer Meinung tief unter
ihnen, vor allem weil sie keine Kleider trugen, und sich nie badeten."
In deze schilderingen van de algemene geestesgesteldheid onzer Bergpapoea's treft mij allereerst de bijzondere nadruk, die BIJLMER en LAM
— ook nog op andere plaatsen in hun beschrijvingen — leggen op het
feit, dat de Bergpapoea's ,echte mensen' zijn. Hadden zij dan verwacht,
zo zou ik willen vragen, in de onbekende gebieden van Nieuw-Guinea's
binnenland een ander soort mensen aan te treffen dan wij; mensen met
sterk afwijkende lichamelijke en geestelijke kenmerken? Dit zou in
strijd zijn met de uitkomsten, die de anthropologie en de ethnologie
ons overal hebben opgeleverd, want deze wetenschappen hebben ons
nu wel met zekerheid geleerd, dat de huidige mensheid, ondanks alle
verschillen die er zijn, niet alleen naar haar lichamelijke maar ook naar
haar geestelijke eigenschappen een eenheid is. Alle geleerden, die zich
met de studie van de zogenaamde primitieve mens hebben bezig gehouden, zijn het daarover eens, dat ook de cultuurarmsten reeds een betrekkelijk hoge mate van ontwikkeling te zien geven. Aan het bestaan van
cultuurlozen gelooft niemand meer. Ook LÉVY-BRUHL, de om zijn
studiën van de ,primitieve mentaliteit' zo bekende geleerde, verkondigt
uitdrukkelijk de fundamentele eenheid van structuur van de menselijke
geest (195, p. 21). V A N EERDE (180, p. 26) schreef enige tientallen
jaren geleden: „Ook de laagststaanden in ontwikkeling onderscheiden
tusschen goed en kwaad; het goede wordt geprezen en beloond, het
kwade verafschuwd en gestraft. Begrippen van recht en onrecht, mijn
en dijn, vond men bij allen, zoo mede het bewustzijn geen onrecht te
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moeten aandoen; ieder wenscht een veilig bezit van zijn leven, zijn vrijheid, zijn vrouw, zijn kinderen, have en goed. Overal wordt oprechtheid, trouw, mildheid, gastvrijheid, beleefdheid jegens den naaste gewaardeerd; gevoel van saamhoorigheid en solidariteit bestaat bij primitieven, dapperheid wordt door hen geëerd."
Aan de Bergpapoea's is geen enkele menselijke eigenschap vreemd.
Men vindt onder hen goede en slechte individuen, en tussenvormen. Zij
horen ten volle thuis in de familie der Hominidae, waarvan de dichter
van Dreizehnlinden zo treffend juist heeft gezegd:
Menschen sind die Menschenkinder
Aller Zeiten, aller Zonen,
Ob sie unter Birkenbüschen
Ob sie unter Palmen wohnen;
Ob sie vor dem Christengotte
Ob vor Wodan sie sich bücken,
Ob sie sich in Lumpen bergen
Oder sich mit Purper schmücken.
De conclusie dat de Bergpapoea's ,echte' menschen zijn, is slechts
een bevestiging van een bij de ethnologen reeds lang vaststaande waarheid, die voor alle primitieve volken ter wereld geldt. Men denke niet,
om de woorden van DUYVENDAK te gebruiken (199a, p. 491), „dat men
nog ergens zooiets als den „oermensch" met zijn „oereigenschappen"
in levenden lijve zal aantreffen". Ook de schijnbaar zo primitieve Bergpapoea's hebben reeds een lange evolutie-weg afgelegd. Het feit dat
zij nog in het steentijdperk leven, al is het ook het hyper-moderne, heeft
onwillekeurig de gedachte opgewekt aan intellectueel inferieure wezens.
LAM komt naar mijn gevoelen met zich zelf in strijd door de Bergpapoea enerzijds te willen beschouwen als een soort tussenvorm tussen
het ,verstandige' dier en ons, anderzijds als ,echte' mensen, net als wij.
Deze zelfde tegenstrijdigheid komt ook tot uiting, wanneer hij de Bergpapoea's prijst als een rustig, vreedzaam, gemoedelijk en plooibaar volk
en daarna van hen zegt (30 (e), p. 326): „In zulk een volk vinden we
het beste van het dier tot menschelijken staat verheven; en wij voelen
ons veel nader tot hen dan bijv. tot den door opheffing van zijn isolatie
uit het evenwicht geraakten Jong-Javaan". Dit laatste moge in zoverre
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waar zijn, als ook de gemaaktheid, het snobisme en het parvenu-achtige
van sommige grote-stadsmensen ons afstoten en daarentegen de natuurlijkheid, de rechtschapenheid en de eenvoud van den landman ons aantrekken. Wat echter de vergelijking van de Bergpapoea met het dier
betreft, spreekt in LAM teveel de bioloog, die deze natuurmens wil
opnemen in de algemene ontwikkelingsketen der levende wezens en
dan voor hem een plaats zoekt tussen de hoogst ontwikkelde dieren en
de volwaardige mens. Met dit streven kan ik mij geenszins verenigen,
daar de prae-historici reeds met duidelijke bewijzen hebben aangetoond,
dat zelfs de palaeolithische mens al hoog menselijk ontwikkeld moet
zijn geweest, zoveel te meer dus de hedendaagse neolithische mens.
De Bergpapoea is geen ander soort mens dan wij, al noemen wij hem
,primitief'. Wanneer men hem beschouwt in vergelijking met andere
primitieve en half-cultuurvolken in de Indische Archipel, dan ziet men
slechts graduele beschavingsverschillen, die op het gebied van de materiële cultuur het sterkst spreken. Niet minder dan die volken zijn ook
de Bergpapoea's volop mens, noch wild, noch barbaars, noch dierlijk.
In hen zijn alle kiemen aanwezig voor ontwikkeling tot een hogere
cultuur. Door hen het praedicaat ,wild' toe te kennen — een betiteling
die in de volkenkunde voor primitieve volken reeds lang heeft afgedaan — blijkt dat ook BIJLMER zich nog niet geheel aan de gedachte
kan onttrekken, dat deze steentijd-mensen geestelijk minderwaardig zijn.
Moge deze uitdrukking voor die Papoea-stammen in de laagvlakten,
waarbij kannibalisme en koppensnellen nog in zwang zijn, in populaire
zin wellicht te aanvaarden zijn, voor de over het geheel genomen vreedzame, landbouwende bevolking van het hooggebergte wekt de naam
, wilden' ondanks de verzachting die BIJLMER er aan geeft en ondanks
het feit, dat hij hen op andere plaatsen (bv. 1 3 1 a dl. I, p. 252) duidelijk
tekent als „volledige menschen", onwillekeurig onjuiste gedachten op.
Wanneer men ziet hoe hoog W I R Z de Bergpapoea's geestelijk wel aanslaat door hen wat hun levendigheid, vindingrijkheid en bevattingsvermogen betreft, verre te verheffen boven de door hem genoemde in
cultuur reeds zo hoog staande volken van de Maleise Archipel, dan kan
men moeilijk van ,wilden' spreken.
Zo ver als W I R Z zou ik in mijn oordeel niet durven gaan, daar ik onze
kennis van de psyche, de zeden en de gewoonten der Bergpapoea's
nog te beperkt acht om nu reeds dergelijke vergelijkingen te kunnen
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trekken. Ik zal mij bepalen tot het nauwkeurig weergeven van die handelingen en gedragingen, welke hun geestesgesteldheid, hun karaktertrekken en hun talenten duidelijk typeren zonder daarbij te vervallen in
het trekken van vergelijkingen met ons zelf, daar wij de cultuur dezer
primitieven nu eenmaal niet kunnen afmeten aan onze moderne.
De Bergpapoea is geheel afhankelijk van de geografische omstandigheden waaronder hij leeft. Deze drukken haar stempel niet alleen op
zijn materieel, doch ook op zijn geestelijk beschavingsbezit; immers, zijn
gehele bestaan is ten nauwste verbonden met de hem omgevende natuur.
Zoals bij alle natuurvolken het geval is, zijn zijn overpeinzingen en uitvindingen in hoofdzaak gericht op het gebruikmaken van het goede dat
de natuur hem biedt en het bestrijden van de werkelijke of de vermeende kwade invloeden, die daarvan uitgaan. In de omgang met
mannen en vrouwen bemerkt men hoe hun gedachten voortdurend
en in hoofdzaak zijn gevestigd op de noodzakelijke bezigheden voor
het dagelijks onderhoud: op concrete zaken als de tuinbouw, de varkensteelt, de jacht, de visvangst en de handel, op de bereiding van het
eten, de verzorging van de kleine kinderen en zo meer. Bijzondere
voorvallen waaraan zij hun aandacht en zorgen moeten wijden, komen
weinig voor. Naar abstracte dingen gaat hun belangstelling in de dagelijkse gesprekken zelden uit. Toch komt deze duidelijk tot uiting in de
geregelde zorg voor de afweer van boze geesten en kwade invloeden,
die de individuen of de gehele gemeenschap bedreigen. Ook wanneer
men des avonds in de mannenhuizen zijn oor goed te luisteren legt,
vooral wanneer er gasten op bezoek zijn en de om het haardvuur geschaarde groepen met aandacht luisteren naar de verhalen van de ouden
van dagen of naar de reeksen van aanroepingen op zangerige toon van
een voorzanger, die als bij een lange litanie in koor worden beantwoord,
komt men tot de overtuiging, dat ook de Bergpapoea zich af en toe
boven de sfeer van het gewone dagelijkse leven verheft en er zijn eigen
geestesleven op na houdt.
Intelligentie
Een belangrijke maatstaf voor de intelligentie dezer bergstammen
zijn de prestaties die hun materiële cultuur ons te zien geven. Al mogen
deze in vergelijking met die van andere primitieve en half-cultuurvol-
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ken in Melanesië, Indonesië en elders ter wereld nog op een lage trap
van ontwikkeling staan, toch hebben zij reeds een zodanige hoogte bereikt als men slechts kan verwachten van volwaardige mensen, die over
een goede verstandelijke aanleg beschikken. De beschrijvingen van de
verschillende onderdelen van het stoffelijk beschavingsbezit der Bergpapoea's leveren bewijzen in overvloed van de dikwijls vernuftige
wijze waarop zij de voortbrengselen uit het planten-, dieren- en delfstoffenrijk voor hun levensonderhoud hebben weten aan te wenden.
Men denke hierbij slechts aan hun opschik, wapens en werktuigen, hun
tuin-, huizen- en bruggenbouw, hun vuurbereiding en zoutwinning. Al
moge dat materiële cultuurbezit in vergelijking met hetgeen men bij
hoger ontwikkelde volken ziet, nog zo gebrekkig zijn, eenvoudig is het
zeker niet. Het getuigt van een grote vindingrijkheid en een behoorlijk
nadenken. Trouwens, het feit alleen reeds dat de Bergpapoea's kans
hebben gezien om zich uit het zwervende jagers- en verzamelaarsleven,
dat zij evenals hun rasgenoten in de laagvlakten in het verleden ongetwijfeld zullen hebben geleid, op te werken tot gezeten tuinbouwers en
varkenstelers, is een bewijs voor een vrij hoge intelligentie. Alle onderzoekers zijn het daarover eens dat de Bergpapoea zich op bewonderenswaardige wijze aan de hem omringende natuur heeft aangepast en
daaruit zodanig voordeel heeft weten te trekken, dat hij een werkelijk
menswaardig bestaan leidt.
Het is moeilijk, welhaast ondoenlijk, zich tijdens de korte duur der
expeditie en met de geringe taalkennis een goed algemeen oordeel te
vormen over de verstandelijke vermogens, de natuurlijke begaafdheden
en de karaktertrekken van de Bergpapoea en vooral om te dien aanzien
nog onderscheid te leggen tussen de verschillende stammen en volksgroepen. Daarbij komt dat men onder dit natuurvolk evenals bij ons
moderne mensen sterk uiteenlopende typen aantreft, van zeer schrander
tot ogenschijnlijk dom, van moedig tot bepaald laf, van luidruchtig en
opdringerig tot ingetogen en stil, van uiterst vriendelijk en openhartig
tot wantrouwig, van hartelijk gastvrij tot bijkans vijandig, van eerlijk
en oprecht tot hebzuchtig en diefachtig toe. En al naar gelang onze
onderzoekers in de dikwijls zeer korte tijd van hun verblijf onder hen
met bepaalde individuen te maken hebben gehad, lopen hun ondervindingen en de daarop gegronde qualificaties van de karaktertrekken
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nog al uiteen. Daarbij komt nog dat ook de Bergpapoea ongetwijfeld
anders optreedt tegenover de Europeaan, die zijn taal en zijn zeden
niet kent, dan tegenover zijn stamgenoten. Zijn ware karakter leert
men eerst kennen door hem lange tijd en ongemerkt gade te slaan in de
omgang met zijn soortgenoten.
Van de verstandelijke vermogens der Bergpapoea's heb ik bij de
istammen in het westelijk deel van het centrale bergland over het geheel
genomen een gunstige indruk verkregen. Steeds heeft het mij bij mijn
ondervragingen van de bevolking verwonderd hoe snel zij uit de weinige woorden die ik van de taal machtig was, aangevuld met de nodige
gebarentaal, in de meeste gevallen mijn bedoelingen wisten op te
maken. De doorsnee Bergpapoea heeft dan ook een goed bevattingsvermogen. Hij observeert zowel personen als dingen scherp. De eigenaardigheden in de karakters van de deelnemers aan de expeditie had hij
gauw door en hij hield daarmede rekening.
Merkwaardig is het hoe goed hij Maleise en Hollandse woorden in
zich opneemt en zelfs moeilijke woorden met sch-klank kan nazeggen.
De deelnemers aan de ARCHBOLD-expeditie deden dezelfde ondervinding op (66, p. 96). Mijn onvolprezen gids en inlichtingenbron bij
de Dèm-stam, het hoofd Igoen van de nederzetting Tombe, kende na
een 2½ maand verblijf van de expeditie mijn naam en die van enkele
andere expeditieleden en sprak ongeveer een 20-tal Maleise woorden,
als toewan, soldadoe, strappan, senapang, besi, nasi, ikan, oebi, pisang,
garam, enz. Trouwens, daarin stond de Bergpapoea niet alleen; ook bij
de Mamberamo-Papoea's rondom Pionierbivak deed ik in 1926 dezelfde
ervaring op. Acht jaren later rapporteerde een bestuursambtenaar die
daar op tournee was, dat men mijn naam nog kende en naar mij vroeg.
Als gids bij de topografische werkzaamheden, vooral bij waarnemingen op hoog gelegen observatiepunten, bleek hun grote terreinkennis en snelheid van begrip. Men gaf de meest waardevolle inlichtingen. Zij beschikken over een goed voorstellingsvermogen en een
scherp gevoel voor richtingen en afstanden. Dit kwam bijzonder tot
uiting bij het construeren van terreinvoorstellingen op de grond of een
ander plat vlak. Voor het verkrijgen van een globale indruk van een
te verkennen landstreek en het aanvullen van de gemaakte terreinschet
sen, vooral met het oog op de juiste benamingen, is dit bij de vluchtige
terreinopnamen tijdens expedities een bijzonder goed hulpmiddel.
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Bij alle stammen vond ik hiervoor steeds grote belangstelling. Bergketenen werden met zandophopingen, hoge bergtoppen met keien,
rivierlopen met rotanrepen en touwtjes, nederzettingen met schelpjes
of grote kralen aangegeven. Nadat ik de reeds bekende hoofdpunten uit
het terrein had uitgezet — natuurlijk zuiver volgens de windstreken —
en nadat onze Papoea's daaraan hun goedkeuring hadden gehecht, beijverde men zich om alle terreinvoorwerpen daartussen op hun plaats
te brengen. Nauwlettend zagen de omstanders toe, of de uitvoerder
bergtoppen, rivierlopen en nederzettingen wel op de juiste plaats en
in de goede richting legde, en of geen belangrijke rivierlopen of nederzettingen werden vergeten. Herhaaldelijk greep een van de toeschouwers in en bracht, dikwijls na enige discussie, de nodige verbeteringen
aan. Wanneer ik de aldus verkregen terreinvoorstelling opruimde en
de volgende dag opnieuw met hen reconstrueerde, was het steeds een
verrassing te zien hoe juist men hetzelfde terreinbeeld terug kreeg.
Hieruit heb ik een uitstekende indruk gekregen van de intelligentie der
Bergpapoea's en van hun belangstelling voor zaken, die binnen hun
begrip vallen, en waarvan zij blijkbaar het nut inzien.
Bij de ondervragingen op ethnografisch gebied, vooral wanneer het
ging over onderwerpen betreffende hun geestelijke cultuur, was het
echter veel moeilijker om hun belangstelling gaande te houden, daar
men in het laatste geval geheel was aangewezen op de geringe taalkennis die men bezat, aangezien gebarentaal daarbij bijna niet is toe te
passen en aanschouwelijke voorstellingen evenmin zijn te geven. Zij
verloren daarbij spoedig alle aandacht en gingen met hun landgenoten
een gesprek aan over geheel andere zaken dan wel staarden zij met een
air van volkomen afwezigheid voor zich uit, zodat men hen als het ware
uit hun overpeinzingen moest wakker schudden. Het meest probate
middel om in zo'n geval hun aandacht weer op het onderwerp te vestigen, was het tonen van een mooi kauri-schelpje. Dit werkt altijd als een
magneet. Zodra zij het in hun bezit hadden, kon ik weer een tijdje
doorgaan met hen uit te horen. Dit middel was echter ook gevaarlijk,
want de meesten bleken schrander genoeg om het uit te buiten door telkens een nieuw schelpje te vragen, voor zij wilden verder gaan. Om bij
een èramo mè, een medicijnman van de Ekari-stam, de lange bezweringsformule er uit te krijgen, met de nodige herhalingen voor een
juiste weergave, moest ik achtereenvolgens 6 schelpjes neertellen.
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Het zou verkeerd zijn uit het bovenstaande de gevolgtrekking te
maken dat de Bergpapoea niet in staat zou zijn, zijn aandacht voldoende
lang aan één onderwerp te wijden of dat zijn denkvermogen spoedig
uitgeput zou raken. De schuld ligt bij ons, daar wij door nagenoeg volslagen gebrek aan taalkennis niet in staat zijn behoorlijk met hen van
gedachten te wisselen. Wanneer men de vergaderingen op het dorpsplein of in de mannenhuizen bijwoont, vooral wanneer er gasten aanwezig zijn, kan men lange gesprekken beluisteren met een levendig debat van verschillende zijden over allerlei zaken, die de belangen van de
clan of de familiegroep uitmaken. VAN EECHOUD (57, p. 136) typeert
hen zeer goed met te zeggen: „Het zijn groote redenaars, bij de minste
aanleiding worden lange redevoeringen afgestoken, die met veel
„Schwung" en veel gebaren worden voorgedragen. Gewoonlijk luistert
daar niemand naar, maar dat schijnt het enthousiasme van den redenaar
in het minst niet te bekoelen".
Wanneer wij de intelligentie der Bergpapoea's zouden willen afmeten aan hun kennis op het gebied van tellen en rekenen en aan hun
uitingen op kunstgebied, dan slaan zij een zeer slecht figuur. Hierop
kom ik in de hierna volgende hoofdstukken terug.
De algemene indruk, die ik van alle bergstammen in ons gebied heb
gekregen, is, dat de Bergpapoea noch dom, noch traag kan worden
genoemd; integendeel, hij is levendig van geest en voor allerlei dingen,
die binnen zijn bevattingsvermogen liggen, toont hij de grootste belangstelling. De ondervinding door onze onderzoekers in andere streken van
het hooggebergte opgedaan, stemt daarmede overeen. Wat na behoorlijke opleiding en onderwijs is bereikt bij verschillende Papoea-stammen
in de laagvlakten en de kuststreken, kan men voor ons gebied lezen in
de geschriften van missionarissen en zendelingen en voor wat betreft
het Australische gebied, waar men in dezen veel verder is, in de werken van den bekenden gouverneur MURRAY. Om een paar voorbeelden
te noemen: in Merauke ontpopten de Marind-anim zich als goede handwerkslieden; in de kerk toonden zij hun intelligentie als misdienaars,
organist en zangers van Latijnse kerkliederen; bij MURRAY (112a, p.
110) kan men lezen, hoe de Papoea's in de Territory of Papua allerlei
lagere betrekkingen in de overheidsdienst vervullen, dat zij geschikt
zijn voor het werk op de plantages bij het tappen van rubber, voorts als
motorist en bedienaar van de telefoon kunnen dienst doen en zelfs in
de operatiekamer een narcose weten toe te dienen.
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Mij zou het niet verwonderen, indien onze Bergpapoea's het in de
toekomst even ver brengen. Met verbazing heb ik aanschouwd, hoe bevattelijk de Papoea-jeugd was op het Zendingsschooltje aan het Paniaimeer; hoe een Ambonese goeroe een aantal van die jonge steentijdmensen in enkele maanden de eerste beginselen van het rekenen, van ons
letterschrift en van de Maleise taal bijbracht. Men zou op grond daarvan geneigd zijn de verwachtingen ten aanzien van de voortgezette
ontwikkeling dezer jeugd hoog te spannen. Voorzichtigheid is in dezen
echter geboden, daar de ondervinding door missionarissen en zendelingen opgedaan bij het onderwijs aan verschillende primitieve volken,
heeft geleerd, dat het bevattingsvermogen met het klimmen van de
jaren afneemt en dat het dan niet meer mogelijk blijkt de leerstof uit
te breiden. Dit verschijnsel schijnt zich voor te doen bij de intrede van
de puberteitsleeftij d. Het sexuele leven neemt de primitief dan zo sterk
in beslag, dat het lijkt alsof het zijn verstand benevelt. Dit heeft pater
TILLEMANS ervaren bij de Papoea's aan de Oeta- en Mimika-kust. De
intelligentie der jeugd is daar zodanig, dat haar verstandelijke ontwikkeling maar tot een bepaald peil is op te voeren, dat vrij laag is, waarna
een volkomen stilstand intreedt. Van de Bergpapoea-jeugd heeft deze
missionaris echter veel grotere verwachtingen.
Alle onderzoekers geven hoog op over de levendige belangstelling,
die de Bergpapoea's betoonden voor ons Europeanen, voor de verschillen in landaard onder de overige leden van de expedities en voor de
talloze wonderlijke zaken, die de vreemdelingen hadden medegebracht.
Het rasonderscheid tussen de expeditieleden had hun bijzondere belangstelling, waarbij de overheersende positie der blanken hun natuurlijk
niet ontging. Een grote bezienswaardigheid was voor hen steeds een
zich badende en inzepende Europeaan. Maar vooral genoten zij van het
werk onzer waterratten, de Dajaks, bij het slaan van bruggen en het
doorwaden van stroomversnellingen. Dit werk wekte ten zeerste hun
verbazing op.
Al onze bezittingen werden, onder talrijke uitroepen en tekenen van
verwondering, bekeken. Alles moesten zij in de handen hebben om te
betasten en te onderzoeken. Men hield niet op met het stellen van
vragen omtrent de betekenis, de wijze van vervaardiging en het gebruik
van de verschillende voorwerpen, die van hand tot hand gingen. Vergelijkingen werden voor wat de materialen betreft getroffen met hun
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eigen grondstoffen. Zo werd bij de Dèm-stam de stof van onze kleren,
vooral die der gebreide goederen, vergeleken met het breiwerk (wèh)
van hun tassen, terwijl het leer onzer schoenen voor oewòm asi, d.i.
varkenshuid, werd versleten.
Schrijfmachine, horloges, meetinstrumenten, potlood en vulpen, alles
werd met aandacht aanschouwd, maar zij kregen tenslotte zoveel zonderlinge dingen te zien, dat zij zich over niets meer verwonderden. Zeer
goed wisten zij echter uit alles die dingen te kiezen, waarvan zij voor
hen zelf het practische nut inzagen. In de allereerste plaats natuurlijk
bijlen, kapmessen en gewone messen, maar ook papier om sigaretten
van te rollen en vooral lucifers, waar zij spoedig het gebruik van leerden kennen, waren van hun gading. Mijn vriend Igoen bij de Dèmstam geurde met een sigarettenaansteker, die hij van mij ten geschenke
had gekregen en waarvoor hij geregeld bij mij kwam om hem met benzine te vullen.
Op muziek zijn de Bergpapoea's verzot. Wanneer 's avonds in het
bivak de radio werd aangezet, liep het mannenhuis leeg en zat een ieder
tot het einde toe met stomme verwondering te luisteren. Ook het spelen op de mondharmonica was een grote attractie en zowel Igoen, het
Dèm-, als Kimoegoealolè, het Moni-hoofd, bewaarden zo'n instrumentje
als hun grootste schat in de nettas en verschillende malen betrapte ik hen
in het mannenhuis, terwijl zij poogden er tonen aan te ontlokken.
Overweldigend succes heb ik aan het Paniai-meer gehad met het phonograafapparaat voor het opnemen van gezangen. Het vertrouwen in ons
was zo groot, dat een ieder zich voor het toestel liet brengen en bereid
was te zingen. Het was steeds een genot te zien met welk een stomme
verbazing, die weldra oversloeg in grote vreugde en hilariteit, de zanger en het talrijke auditorium reageerden op het ten gehore brengen
van de verrichte opname van hun eigen stemmen en liederen. Voor mijzelf was EDISON'S geniale uitvinding steeds opnieuw een bekoring;
wat moet er wel niet zijn omgegaan in het gemoed van deze natuurmensen, die hun stemmen zagen gevangen in dat wonderlijke toestel.
Een geweldige indruk maakte voorts steeds het schieten met de karabijn; natuurlijk als demonstratie. Als doel werd daarbij gewoonlijk een
petroleumblik gekozen gevuld met water, dat op een grote afstand voor
een dikke boom werd geplaatst. Bij het afgaan van het schot krompen
de Bergpapoea's die voor het eerst zulk een vertoning meemaakten zon-
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der uitzondering van schrik ineen, waarna zij in koor hun kai, kaigeroep ter verjaging van de boze geesten aanhieven. Schoorvoetend
werden dan het spuitende blik en de doorboorde boom in ogenschouw
genomen onder de gebruikelijke uitroepen en tekenen van verwondering. Evenals aan alle andere vreemde zaken die wij hun vertoonden,
waren zij ook aan dit schieten spoedig gewend; men doorstond de schoten ten slotte zonder schrik en uit eigen beweging rende men naar de
boom om de uitwerking van het schot te bekijken. Steeds drong men
er op aan om de demonstratie voor nieuw aangekomen landgenoten te
herhalen. Wanneer dezen bij het knallen der schoten de schrik om het
hart sloeg, hadden zij het grootste plezier dat hun opzet gelukt was.
Een ontzettende gewaarwording voor de bergbevolking moet wel de
aankomst zijn geweest van het eerste vliegtuig, dat in 1936 boven de
bewoonde dalen en valleien van het hooggebergte heeft rondgevlogen
en laag boven het Paniai-meer heeft gecirkeld, evenals de eerste landing van een vliegtuig op dit meer, een half jaar later. Wat er toen in
hun gedachten is omgegaan, welke voorstelling zij zich van dit wonder
der Westerse techniek hebben gemaakt, heb ik helaas niet door ondervraging kunnen vaststellen. Daarvoor was mijn taalkennis te gering.
DE BRUIJN (82, p. 17) vernam echter enige jaren later van de bevolking, dat men zeer beangst uit de vissersprauwen was gesprongen, en
naar land gezwommen. Er was toen juist een groot varkensfeest; de
varkens werden in het water geworpen, en iedereen vluchtte de rimboe
in. De zendeling VICEDOM vertelt van de Mount-Hagen-stammen het
volgende (147, p. 131): „Als sich das Flugzeug dem Bodem naherte
verschwanden alle irgendwo im Gras, sie warfen sich auf der Erde und
bebten innerlich so vor Angst, dass sie ihre Notdurft nicht mehr halten
konnten. Wohl jeder hatte damals mit seinem Leben abgeschlossen.
Einem solch ungeheurem Geist zu begegnen war keine Kleinigkeit".
Bij de komst van de expeditie in het merengebied was de bevolking
reeds zo bekend met de vliegtuigen, dat zij er niet de minste angst meer
voor toonde. Op mijn vraag, of het vliegtuig een taoe of enija, d.i. een
geest was, kreeg ik een stellig ontkennend antwoord. Het was een
woekoma, welk woord een samenstelling is van woe = ,krijgsgehuil'
en koma = ,prauw'; alzo een ,brulprauw', waarmede het watervliegtuig met zijn denderende motoren heel juist is getypeerd. Dit neemt niet
weg dat bij het verschijnen van het eerste vliegtuig, toen de meerbe-
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woners nog geen aanraking met de blanken hadden verkregen, hun gedachtengang wel een geheel andere kan geweest zijn. Immers, ook
VICEDOM zegt van de Mount-Hagen-bewoners: „Die Mbowamb erfuhren bald genug, dass die Europäer auch Menschen waren".
Bij mijn terugkomst van de Oost-patrouille waren enkele Ndani- en
Moni-stammen uit de Doraboe-vallei met mij mede gegaan naar het
hoofdbivak aan het Paniai-meer. Toen zij voor het eerst de vliegtuigen
zagen naderen, waren zij duidelijk aan een hevige innerlijke ontroering
ten prooi. Zij sloegen de armen om mij heen onder het herhaaldelijk
uiten van hun vriendschapsbetuigingen: „àmàkane" en „dolepanoea".
Maar toen de beide vliegtuigen met donderend geweld op een 100 m
hoogte over onze hoofden schoren om voor het bivak op het meer te
kunnen landen, sloegen zij van schrik plat in de modder. Zeer spoedig
waren ook zij echter aan het schouwspel der machines gewend en was
alle angst er voor verdwenen.
Bij de Mamberamo-papoea's deed ik tijdens de expeditie 1926 gelijke ervaring op. Aanvankelijk toonden zij bij de eerste vlucht van het
watervliegtuig enige angst en vroegen zij met grote verbazing „tàrara
idiom = valt hij niet?" Toen zij zagen hoe rustig het watervliegtuig
weer op de rivier landde en naar de wal taxiede, begaven zij zich zonder enige vrees op de pontons van het toestel en wilden zelfs mee de
lucht in. Nu behoeft dit vertrouwen dezer natuurmensen in de wonderbaarlijke zaken, die de blanken in hun land brengen, niet te zeer te
verwonderen, daar de Mamberamo-bewoners door de vele expedities
die het Pionier-bivak als uitgangspunt hebben gehad, reeds met zovele
onzer westerse uitvindingen hadden kennisgemaakt, dat zij zich eigenlijk over niets meer verbazen. Al die vreemde, voor hen volkomen onbegrijpelijke zaken, horen blijkbaar bij ons. Men aanvaardt ze zonder
meer. Terwijl het opstijgen en landen van de vliegtuigen voor ons
steeds een schouwspel bleef, dat ons bekoorde, keken zij er ternauwernood naar om. Veel meer belang stelden zij in eenvoudige zaken, waarvan de betekenis meer tot hen doordrong. Zo had de expeditiearts, die
een paar valse tanden in zijn gebit had, de gehele dag een stoet Papoea's om zich heen, die het uithalen en weer inzetten van de tanden
wilden aanschouwen.
Volkomen in tegenstelling tot mijn verwachtingen was ook de houding van de zo schuwe Rivier-papoea's rondom Splitsingsbivak in het
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westelijk deel van het grote bekken der Meervlakte, die nog zeer weinig aanraking met blanken hadden gehad. Ik had zeker verwacht, dat
de gehele bevolking in die streek door een zodanige schrik zou worden
bevangen bij de nadering van het vliegtuig, dat zij voor geruime tijd
de bossen in zou vluchten. Het tegendeel bleek waar; bij de nadering
van de grote vogel en de daling op de rivier nabij een zandbank stroomde de bevolking van alle kanten toe en dromden zij om het toestel
tezamen, alsof zij door een grote magneet werden aangetrokken. Toen
wij naderhand per prauw in hun gebied aankwamen, bleek de gehele
voorraad aan levensmiddelen en andere expeditiebenodigdheden, die
op de oever onder tentzeilen was gedeponeerd, verdwenen. Trots en
alsof zij zich in het geheel niet bewust waren van diefstal te hebben
gepleegd, liepen de mannen met mooie schaamlappen rond, die zij hadden verkregen door de groepszeilen van imitatieieder aan stukken te
scheuren.
Wanneer ik mijn ervaringen, zowel die opgedaan bij de Bergpapoea's
als bij de laagvlaktebewoners, in haar geheel overzie, kom ik tot het
besluit dat deze primitieven veel minder geschokt bleken door onze
technische wonderen dan ik had verwacht. Zij verliezen zeer spoedig de
belangstelling voor het merendeel van de door ons medegebrachte zaken, wanneer zij er tenminste niet het onmiddellijke nut van inzien.
Het merendeel der dingen valt geheel buiten hun begrip, zodat zij ook
geen moeite doen om hun gedachten er op te concentreren. Zij aanvaarden ons en de dingen die wij meebrengen als een complex van volkomen onbegrijpelijke zaken. Door het grote vertrouwen dat men over
het algemeen genomen in de blanken stelt, past men zich echter snel bij
al het nieuwe aan.
Het vertrouwen in de vreemdelingen bleek o.a. uit het dadelijk aanvaarden van onze geneesmiddelen en het zonder bedenken proeven van
al onze voedingsmiddelen. Kininepillen tegen koorts, sa togwi (sa =
pijn, ziekte, togwi = rillen), vonden bij de Dèm gretig aftrek. Bijna
overal in de bivaks, ook in streken waar het contact pas was bewerkstelligd, liet men gewillig oude wonden reinigen en verbinden, en
toonde men zich daarvoor zeer dankbaar. De toeloop op de dagelijkse
polikliniek bij den Inlandsen arts aan de Wisselmeren was groot.
Buitengewoon succes had Dr. BROUWER, onze expeditiearts, in het
bivak te Masiga in het Midden-Kema-dal, waar wij enige weken ver-
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bleven, met de behandeling van framboesia-patiënten. Men toonde niet
de minste angst voor het toedienen van de salversaan-injecties. Verrassend was dan ook de uitwerking. Kinderen, die onder de framboesiagezwellen zaten, kwamen een week na de behandeling volkomen genezen in ons bivak terug, terwijl de moeders uit dankbaarheid als geschenk oebi, suikerriet en pisang meebrachten.
De meeste onzer levensmiddelen vielen bij de Bergpapoea's in de
smaak. Alles wat men hen voorzette, werd bekeken, beroken en daarnà
geproefd. Vooral op ons spek uit blik (M. bambà wòrò = varkensvet)
en gestoomde rijst (M. soerabaja nòta = soerabaja oebi) was men verzot. Gezouten vis werd echter overal met een minachtend neusophalen
terzijde geschoven.
Het vertrouwen in ons bleek ook uit de bereidwilligheid, waarmede
zich zowel mannen als vrouwen overal onderwierpen aan de talrijke
lichaamsmetingen van den anthropoloog, al was daarbij het kaurischelpje als beloning dan ook een groot lokaas. Ik heb steeds versteld
gestaan, hoe betrekkelijk gewillig en onbevreesd de meesten dezer primitieven allerlei maten met de meetlat en de passers van zich lieten
nemen aan schedel, lichaam en ledematen. Hoe zij hun gebit lieten bekijken, vingerafdrukken van zich lieten nemen en zich smaakproeven
en prikken in de vinger voor bloedgroepbepaling lieten welgevallen.
Alleen het nemen van haarmonsters ging niet overal even vlot. In sommige streken o.a. in Delosi en Agindora verzette men zich daar beslist
tegen. LAM deelt mede (30(e), p. 366, 367), dat in het Swart-dal de
reeds door den anthropoloog verkregen haarmonsters moesten worden
teruggegeven. Naar mijn gevoelen moet de verklaring hiervan gezocht
worden in de overal ter wereld verbreide magie omtrent de bijzondere
levenskrachten, die niet alleen in het hoofd en het bloed, in nagels en
tanden, maar ook in het haar van de mens zetelen. In het primitieve
denken geldt de sterke groèikracht van het haar als een bijzondere verrijking van de levenskrachten en door het wegsnijden daarvan offert
men een deel daarvan op, een deel van zich zelf.
Klagen sommige onderzoekers, o.a. JONGEJANS bij de Swart-valleibewoners, over de moeite die zij hebben gehad om de mensen voor de
fotografische lens te krijgen, bij de stammen in het westelijk deel van
het centrale bergland lieten mannen, vrouwen en kinderen gewillig toe,
dat men elke gewenste fotografische opname van hen maakte, al kostte
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het bij de vrouwen wat meer moeite dan bij dt mannen. Zelfs gelukte
het, zowel tijdens de expeditie 1926 onder de Dèm als nu tijdens de
expeditie 1939 van het Aardrijkskundig Genootschap, om verschillende
scènes, zoals het kappen met de stenen bijlen, het maken van vuur, een
krijgsdans, en zo meer, in elkaar te zetten voor de kinematografische
opnamen, waarbij enkele personen zelfs niet onverdienstelijk acteerden.
Voorwaar, een groot verschil met de ondervinding opgedaan bij de
laagvlakte-bewoners, o.a. de schuwe Meervlakte-papoea's, die over het
algemeen een heilige vrees toonden voor het fotografische apparaat en
zelden waren over te halen om daarvoor ook maar een korte tijd te
poseren.
Wat betreft het herkennen van personen, dieren en andere voorstellingen op foto's en platen, was het resultaat daarvan bij de Dèm en
Moni verrassend goed. Op de ter plaatse gemaakte afdrukken van foto's,
die van henzelf genomen waren, herkende men vrij spoedig onder grote
verbazing en hilariteit de betrokken personen. Op een groepsfoto wist
men met name alle afgebeelde personen aan te wijzen. Zeer grote belangstelling had men voor de portretten van mijn vrouw en kinderen,
die van hand tot hand gingen en allerlei vragen ontlokten omtrent aantal, woonplaats, kleding, enz. In het Kema-dal ontmoette ik drie mannen van de Dèm-stam, die de lange reis van uit het 100 km oostwaarts
gelegen Nògòlò-dal hadden ondernomen om aldaar zout te kopen en
andere transacties te voeren. Ik toonde hun foto's door mij tijdens de
expeditie 1926 van een aantal van hun stamgenoten gemaakt, waarop
zij tot mijn grote verbazing aanstonds een drietal personen herkenden
met naam en woonplaats o.a. mijn ouden vriend Igoen uit Tombe.
RAWLING deed in 1913 bij de Bergpapoea's aan de Otakwa gelijke
ervaringen op. Hij schrijft (6, p. 184): „Portraits were at once recognised". CATOR (50, p. 25) toonde aan de Dzj nggoenaoe van Itodah
foto's van Papoea's van de Noordkust, die ze, naar hij zegt, vrij vlug
herkenden. Een ander geluid laat echter JONGEJANS horen. Van de
Swart-vallei-bewoners zegt hij (25, p. 49/50): „Het zien van foto's gaf
hun bovendien groote moeilijkheden, terwijl ze ook niet begrepen, dat
dit het resultaat van fotografeeren was. Sommigen meenden met een
spiegeltje te doen te hebben en grepen — als aapjes — aan de achterzijde
van de foto naar het beeld. Anderen weer hielden de foto absoluut verkeerd en zagen ook blijkbaar in het geheel niets".
LE ROUX, Bergpapoea's van Nieuw Guinea, II

33
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Ook door het vertonen van platen en tekeningen heb ik, in navolging
van andere onderzoekers, de intelligentie zowel van mannen als vrouwen op de proef gesteld, waarbij de eersten het van de laatsten wonnen. Afbeeldingen van dieren, waarvoor ik prentenboekjes had meegebracht, werden met de grootste belangstelling bekeken, terwijl men
elkaar allerlei bijzonderheden aanwees. Zij hadden niet de minste
moeite om hun eigen diersoorten, als varkens, kangoeroes, koeskoes,
casuarissen, papegaaien en paradijsvogels te herkennen. Met diersoorten die hun onbekend waren, zaten zij terecht verlegen. Bij de Dèm
werd een paard een kwa aboea = een grote hond, een koe een wam
aboea = een groot varken. Bij de Moni kreeg een geit de naam word
womè = varken-hond, terwijl een kip werd wòrò bega = varkenvogel. RAWLING kwam tot de juiste conclusie: „Every animal had to
come under the category of dog, pig, wallaby or cuscus". Met landschapsbeelden en stadsgezichten wisten zij begrijpelijk geen raad. De
in het boek van WIRZ afgebeelde ethnografica der Swart-vallei-bewoners wisten zij echter bijna alle dadelijk met de juiste naam aan te
duiden.
RAWLING (6, p. 184) maakt nog een zeer juiste opmerking, wanneer
hij zegt: „The subject of a photograph, if present, usually assumed a
sickly grin and would refuse to look". Zowel bij de Dèm, Moni als
Ekari kreeg ik daarvan duidelijk een bevestiging. Men is zichtbaar bang
voor zijn eigen beeld, hetzij als foto dan wel als spiegelbeeld. Stilstaande
wateren heeft men niet veel in het hooggebergte, zodat zij weinig gelegenheid hebben om hun spiegelbeeld enigszins scherp te aanschouwen. Met zekerheid kon ik echter vaststellen dat zij dit beeld kennen.
De Ekari noemt zijn spiegelbeeld in het water èmaoetia; hij ziet daarin
de ziel die in het onderlijf zetelt en die na de dood langs de rivier naar
zee gaat. Zowel bij de Bergpapoea's als bij de laagvlakte-stammen in de
Meervlakte langs de Mamberamo deed ik de ondervinding op, dat
spiegeltjes als ruilmiddel in den beginne niet gewild zijn. De meeste
Papoea's, zowel mannen als vrouwen, die ik in een spiegel hun beeld
liet zien, maakten een afwerend gebaar en keerden zich van het voorwerp af. Op den duur echter overwonnen verschillenden hun angst en
betrapte ik hen er meermalen op, dat zij zich zelf heimelijk achter een
huis in het gekregen spiegeltje zaten te bewonderen.
Nog een aardig staaltje van de gemoedelijkheid en het bijzondere
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vertrouwen dat de Bergpapoea's in ons stelden wil ik hier vermelden.
In de kampong Tombe kreeg ik een geheel gezin, man, vrouw en twee
kinderen op bezoek, afkomstig uit de landstreek Agindora. Zij hadden
een driedaagse tocht achter de rug en brachten, gebonden aan een pikolan, een groot, zwaar varken in het bivak, dat zij voor 10 schelpjes aan
mij wilden verkopen. Helaas was mijn voorraad geheel uitgeput en was
het wachten op een nieuwe aanvoer, die over acht dagen per opkomend
dragerstransport uit de Meervlakte kon worden verwacht. Met de
nodige gebarentaal door de hand tegen de zijkant van het hoofd tegen
het rechteroor te leggen, het hoofd daarna zijwaarts te neigen en aldus
acht malen het bij hen gebruikelijke gebaar voor slapen en overnachten
(D. oetawè) te hebben gemaakt en door verder de beide gesloten vuisten tegen elkaar te hebben gelegd (D. jàgà noàk), het gebaar voor 10,
kon de verkoper van het varken aan het verstand worden gebracht, dat
hij over 8 dagen zijn 10 kauri-schelpjes in ontvangst kon nemen. De
koop werd bezegeld door op een stukje papier een bon uit te schrijven
voor 10 schelpjes, welke bon zorgvuldig opgevouwen in het borsttasje
werd geborgen. Nadat vrouw en kinderen ieder nog een mooi kralensnoer ten geschenke hadden ontvangen, vertrok de man voldaan
weer over de bergen huiswaarts, het varken in ons bezit latend. Prompt
8 dagen later verscheen hij weer in het bivak en op vertoon van zijn
bon mocht hij uit het blik met schelpjes, dat intussen was gearriveerd,
de mooiste exemplaren uitkiezen, hetgeen dan ook op minutieuze wijze
geschiedde, daarbij geholpen door een paar vrienden, die de schelpjes
met hem van alle kanten bekeken en er hun goedkeuring aan verleenden. Voorwaar, een ,doux pays', waar men met inachtneming van de
nodige takt zo vertrouwelijk en gemoedelijk met de mensen kan
omgaan!
Een parallel van hetgeen mij hierboven in 1926 bij de Dèm overkwam, vindt men bij V A N EECHOUD (57, p. 135), die in zijn schets van
Auki-Auki ibo, de grote Auki — het invloedrijke en vooruitstrevende
hoofd bij de Simori in het Mapia-dal — schrijft: „Zoo was het typisch,
dat hij een varken, bij gebrek aan bijlen en kigi's op de bon verkocht".
De ondernemingsgeest der Bergpapoea's blijkt wel zeer duidelijk uit
het sterke verlangen van velen in het merengebied, vooral onder de
daar wonende Dzjönggoenaoe, de Moni-clan, om het land der Soerabaja-mènè te zien. Reeds COLIJN had na zijn beklimming van de
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Carstensz-berg enige op de zuidhellingen daarvan wonende Bergpapoea's een uitstapje laten maken naar Babo, het emplacement der N.I.
Petroleum Maatschappij. CATOR nam na zijn eerste tocht naar het merengebied enige Dzj nggoenaoe-mannen uit Itodah mee naar Fakfak
en bij mijn aankomst te Ambon voor de voorbereiding van de expeditie
logeerde op het erf van den Resident Kigimoeajakigi, de grote sonowi
uit Koegapa, met twee jeugdige zonen van Zoalekigi, het hoofd van
Itodah.
Tijdens een bespreking van de expeditieleden op het kantoor van
den Resident werd Kigimoeajakigi binnengeleid, netjes gestoken in jas
en broek met een bamboehoed op het hoofd. Na de hoed te hebben
afgezet ging hij de kring rond en gaf aan ieder een handdruk. Zonder
enige verlegenheid nam hij een sigaret uit de koker die de Resident hem
aanbood, stak die met een lucifer aan en plaatste zich daarna op een
stoel in de kring. Rustig antwoordde hij op de hem door den tolk gestelde vragen, onderwijl de as van zijn sigaret, net als wij, in het op de
tafel staande bakje deponerende. Enige weken lang kwam hij mij gedurende mijn verblijf te Ambon herhaaldelijk in het hotel opzoeken,
waar ik met behulp van Sitanala, den bestuursassistent aan de Wisselmeren, tal van volkenkundige gegevens uit zijn mond kon optekenen.
Al was het steeds onder geleide, toch bewoog onze Bergpapoea-hoofdman, zo per vliegmachine overgeplaatst uit het hedendaagse steentijdperk in het hypermoderne leven, in de havenplaats Ambon met haar
aanzienlijk verkeer, zich ogenschijnlijk zonder enige vrees en volkomen
op zijn gemak in het stadsgewoel. Hij maakte gebruik van de taxi's
en stapte de toko's in en uit, waar alles zijn belangstelling had. Een
bewoner van het platte land bij ons, die voor het eerst in een grote
stad komt, zou zich niet beter weten te beheersen dan hij.
Toch trad na ruim een maand verblijf duidelijk het heimwee bij
hem op. Kigimoeajakigi werd stil en teruggetrokken, terwijl hij herhaaldelijk zijn verlangen te kennen gaf om spoedig naar zijn bergen
terug te keren. Ook scheen hij een malaria onder de leden te hebben,
wat op zijn gemoedstoestand een duidelijke invloed had. Hij was blij
aan boord van de gouvernementsstomer te kunnen stappen, die hem
naar de Etna-baai vervoerde. Nog meer verheugd was hij, toen ik hem
een paar dagen na aankomst aldaar in het vliegtuig liet stappen en
met de geiten en kippen, die de Resident hem geschonken had en die
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de grootste schat vormden, die hij uit de wereld der blanken had medegebracht, veilig in Enarotali aan de oever van het Paniai-meer aan
land zette, waar hij door zijn clangenoten, mannen, vrouwen en kinderen als een uit den dode herrezene werd aangegaapt en verwelkomd.
Kigimoeajakigi zelf stapte trots als een pauw rond met de geiten aan
een touw en de kooi met kippen in de hand. Daarna ging het in optocht naar zijn stam-kampong Koegapa, waar hij natuurlijk als de held
van de dag is vereerd en uren en urenlang in het mannenhuis verhalen
heeft moeten opdissen over de wonderlijke wereld der blanke mensen,
die hij enige maanden lang had aanschouwd. Van welk een waarde
zou het geweest zijn, indien ik die verhalen had kunnen aanhoren en
begrijpen.
Drie weken later zag ik hem terug. Gelukkig niet in de Westerse
kledij waarin ik hem te Ambon zag, maar in zijn tenue van sonowi
en krijgsoverste van Koegapa; de grote kromme peniskoker parmantig
recht omhoog gestoken, de fraaie siertas met varkensslagtanden en
bandoulière over de linker schouder geslagen, het gelaat rood beschilderd met de glanzend witte varkensslagtanden door de neus gestoken
en de boog met een bundel pijlen in de hand. Welk een gedaanteverwisseling!
Hoe is het mogelijk, heb ik mij afgevraagd, dat deze natuurmensen
over een dergelijk geweldig aanpassingsvermogen beschikken. Het
geval van deze Bergpapoea toch staat niet alleen. Men leze het verhaal
van de vijf Kapaoekoe-mannen aan boord van de K.P.M.-stomer, de
,Rochussen', op de rede van Babo, die COLIJN daar op Bergpapoeawijze kwamen begroeten (51, p. 201) en die zelfs nog verder met hem
mee wilden. „Welk een ondernemingslust van deze bergbewoners!",
roept COLIJN terecht uit. Tijdens onze expeditie boden zich aan de
meren telkens liefhebbers aan voor een vliegtochtje naar het land der
Soerabaja mènè. Zij hadden er gaarne een dik varken voor over. Slechts
enkelen, o.a. Zoalekigi, het hoofd van Itodah, konden wij in de gelegenheid stellen heen en terug te vliegen naar de Etna-baai.
Volksaard
Thans het een en ander omtrent de karaktereigenschappen van de
Bergpapoea, zijn goede en kwade, zijn deugden en ondeugden. Over
het algemeen is de Bergpapoea geprezen om zijn onbevangenheid en
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gemoedelijkheid. In zijn omgang met ons betoont hij zich zeer joviaal
en hulpvaardig. Wat dat betreft steekt hij zeer gunstig af tegen de
Papoea's der Meervlakte en het Van Rees-gebergte, waarmede ik kennis maakte. Bij het opslaan van de bivaks, werd als regel en zelfs ongevraagd de behulpzame hand geboden bij het aandragen van bivakmateriaal, als rondhouten, boomschors, rotan en palmbladeren, en van
brandhout en water. In het begeleiden van de patrouilles van het ene
dal naar het andere en het dragen van lasten toonden zij zich naar mijn
ondervinding over het algemeen niet zo bereidwillig als andere onderzoekers daarvan wel gewagen (WIRZ 32, p. 38). Er was steeds veel
overredingskracht voor nodig, waarbij de kauri-schelpjes, ijzeren bijlen
en messen, die als beloning in het vooruitzicht werden gesteld, de doorslag gaven. Had men hen echter eenmaal overgehaald, dan vervulden
zij hun taak goed. Aangenaam deed het steeds aan te zien met welk een
zorg de hoofdman van het geleide de weg voor ons baande; omgevallen boomstammen en takken werden opgeruimd, stekellianen die
het pad verspreden zorgvuldig weggekapt. Bij het doorwaden van de

bergstromen of het passeren van de slingerende rotanhangbruggen werd
op de meest voorkomende manier op letterlijke wijze de behulpzame
hand geboden en allerlei lasten van de dragers naar de overkant gebracht. Gleed ik eens uit over een glibberige boomstronk of een gladde
rolsteen in de rivier, dan schoten mijn vrienden Igoen en Kimoegoealolè
onder een uitroep van medelijden ogenblikkelijk toe om mij op de
been te helpen. En zo betoonden zij talrijke andere kleine attenties
meer, als het dragen van de veldfles, etensdrager, jachtgeweer en wat
dies meer zij.
Maar ook tegenover hun soortgenoten, vooral hun vrouwen en kinderen en ouden van dagen, zijn zij galant. In het terrein ziet men den
man steeds vooruit lopen, nauwkeurig acht slaande dat hen niets kan
overkomen, vooral bij het passeren van zware terreinhindernissen en
zwiepende gammele rotanhangbruggen en vondertjes.
De Bergpapoea is levendig van aard, vrolijk en goedlachs. Zij zijn
altijd tot schertsen bereid. Wanneer wij trachtten iemand met het een
of ander kunstje in de val te laten lopen, zaten de omstanders die er
reeds mee op de hoogte waren met spanning op de uitslag te wachten
en barstten in een onbedaarlijk lachen uit als de toeleg gelukt was.
Een hekel heeft de Bergpapoea er echter aan om beschaamd of ver-
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legen te worden gemaakt. Enige malen heb ik meegemaakt, dat expeditieleden de spot van anderen wilden opwekken door iets aan de opschik, in het bijzonder aan de peniskokerdracht van een persoon, te
veranderen. Zij ontstaken dan in toorn, die zich bij de Ekari uitte in
de merkwaardige driftdans, waarvan CATOR (55, p. 17) het eerst gewag maakte. Op zijn hakken, stampvoetende en in enigszins gebogen
houding, met de armen de beweging van het afschieten van een pijl
nabootsende, met rollende ogen en onder het voortdurend uitstoten van
een krijgsgeschreeuw, voert de man minutenlang een soort dans uit,
waarbij de omstanders rustig toezien, totdat hij tot bedaren komt. Het
is een uiting van drift en ook een wijze om zijn argumenten kracht bij
te zetten, die bij de Ekari algemeen gebruikelijk is. D E BRUIJN (72,
p. 54) zag haar ook in praktijk gebracht bij de onderhandelingen over
de betaling van de bruidschat.
Men kan niet zeggen dat de Bergpapoea bepaald goedig is en zich
van alles laat welgevallen. Meermalen heb ik medegemaakt, dat zij
onderling onenigheid hadden. Over de verdeling van de van ons gekregen schatten, kauri-schelpjes en ijzer, konden zij soms heftig tegen
elkaar te keer gaan en in grote opgewondenheid geraken. Bij de ruilhandel die wij met hen voerden, en waarbij wij om te sterke depreciatie van onze ruilmiddelen te voorkomen de ethnografica, varkens en
veldvruchten op prijs trachtten te houden, waren zij over het algemeen
allesbehalve goedgeefs. Koppig hielden zij aan hun eisen vast.
JONGEJANS (25, p. 54) schetst hun gedrag zo treffend juist, wanneer
hij schrijft: „Soms gingen ze vertoornd heen en verstoord over onze
kleinzieligheid, brachten ze de te koop aangeboden vruchten eenvoudig
weg naar de keuken of overhandigden die aan onze dwangarbeiders en
gaven met trotsch gebaar te kennen, dat we ze cadeau kregen. Soms ook
wierpen ze het ons eenvoudig toe en gingen heen". Ook LAM (30(e),
p. 348) schrijft in dezelfde geest over deze typische, trotse wijze van
doen. En niet alleen de bewoners van de Swart-vallei, ook bij Dèm en
Moni constateerde ik deze karaktertrek.
Verschillende onderzoekers roemen de door en door vreedzame aard
van de Bergpapoea-stammen in ons gebied. Dit valt niet te verwonderen, wanneer men eerst met de Mamberamo-Papoea's en de schuwe
stammen der Meervlakte heeft kennis gemaakt, dan wel met de koppensnellende en kannibalistische stammen der zuidelijke laagvlakten om
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daarna in het hooggebergte zo voorkomend en gastvrij te worden ontvangen. Vrede toch kennen eerstgenoemde stammen niet. Zij zijn bijna
voortdurend met elkaar in oorlog en leven steeds in een angstpsychose,
doordat zij zich omringd weten door hen besluipende naburen, die het
op hun vrouwen en hun leven hebben gemunt. Wanneer men met hen
door het terrein loopt, zijn zij schichtig als het wild en voelen zij zich
overal belaagd door onzichtbare vijanden. Voor een groot deel levend
van de jacht bezitten de bewoners der laagvlakten allen van nature een
grote lust tot besluipen, tot het meedogenloos doden van groot en klein
wild. Het aanvallen van de wilde varkens, casuarissen en krokodillen
vereist moed en behendigheid; het wekt hun strijdlust op.
De Bergpapoea is minder natuurmens dan de Papoea der laagvlakte.
Hij is een gezeten landbouwer en varkensteler geworden, wiens bestaan meebrengt dat hij zoveel mogelijk in vrede moet leven. Groot
wild dat hem aanvalt en waartegen hij zich verdedigen moet, komt binnen het hooggebergte weinig' voor, daarvoor moet hij afdalen naar
lager gelegen streken. Toch gaat hij zoals wij reeds gezien hebben met
plezier op jacht naar klein wild, zet vallen uit, graaft valkuilen en
ligt op de loer. Dat maakt ook hem agressief. Maar het is alles in veel
beperkter mate dan bij zijn rasgenoten in de laagvlakten. In tegenstelling met hen waagt de Bergpapoea het om overal in het gebied rondom zijn nederzettingen zonder pijl en boog uit te gaan en ziet men de
vrouwen zonder geleide in de nabijgelegen bossen hout sprokkelen en
rotan en andere materialen vergaren.
Hoewel deze levensomstandigheden de Bergpapoea-stammen veel
minder agressief doen zijn dan de laagvlakte-stammen, zo vreedzaam
als zij ons tijdens de korte kennismakingen gedurende de expedities
voorkomen, zijn zij in werkelijkheid zeker niet. De littekens van pijlwonden die vele mannen dragen en de verhalen die zij daarover ten
beste geven, getuigen van menige onderlinge strijd en gevechten met
naburige stammen. Voor wat wij gezien hebben en te weten zijn gekomen omtrent hun wijze van oorlogvoering en de oorzaken die tot de
krijg leiden, verwijzen wij naar pagina 481 en 482 van deel I. Zij wettigen de conclusie dat de Bergpapoea niet bepaald oorlogszuchtig van
aard is, maar wel krijgshaftig kan worden genoemd. Laf is hij zeker
niet, de nodige moed kan hem niet worden ontzegd, trouwens zonder
dat zou het leven van deze primitieve mensen niet denkbaar zijn.
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Toch heb ik meermalen opgemerkt, dat de Bergpapoea bang is om
alleen te zijn. Hij heeft een angst voor onzichtbare vijanden in de vorm
van geesten en behekste mensen, die hem kwaad kunnen berokkenen.
In het huis verontrusten hem allerlei geluiden; in het woud verkeert
hij steeds in vrees voor ontmoetingen met de kwade geesten en tracht
hij zich door allerlei magische praktijken tegen hen te beschermen.
Al naar gelang van de ervaringen met hen opgedaan, staan de meningen van de verschillende onderzoekers over de eerlijkheidsbegrippen
der Bergpapoea's lijnrecht tegenover elkaar. Zo schrijft PULLE (15,
p. 175) van de Pësëchëm, dat hij van nature een aartsdief is, terwijl
FEUILLETAU DE BRUIJN (9, p. 84) van de naburige bergbevolking aan
de Noordwest-rivier zegt, dat diefstal bij hen niet is voorgekomen.
WIRZ (32, p. 41) is over de Papoea's der Swart-vallei op dit punt slecht
te spreken: „Selten noch habe ich zudringlichere, alles begehrende, und
bettelhaftere Papua gesehen als diese, und dass es auch mit deren Ehrlichkeit nicht goldig bestellt ist, haben wir wahrend der Expedition
mehrfach erfahren". KREMER'S ervaring (36a) van diezelfde Papoea's
is veel gunstiger; hij zegt: „Diefstal kwam al heel weinig voor, in het
oog houdende het groot aantal menschen, dat dikwijls in onze bivaks
aanwezig was; en zoo'n enkele maal kwam als de diefstal tijdig ontdekt was, het gestolene nog terug ook". V A N EECHOUD (57, p. 136)
deelt omtrent de Moni mede: „Van diefstal werd nimmer iets bemerkt".
Gedurende mijn beide expedities heb ik bij de Dèm-, Ndani-, Monien Ekari-stammen een zeer gunstige indruk gekregen van de eerlijkheid der Bergpapoea's, zowel ten aanzien van de veiligheid van
onze goederen als op het punt van het nakomen van beloften en afspraken. In de bivaks bij hun nederzettingen werd mij nimmer iets ontstolen, alhoewel de gelegenheid daartoe zeer groot was. Overal langs
de patrouillewegen had ik in de huizen, toevertrouwd aan de zorgen der
bewoners, en in onbewaakte bosbivaks goederen opgeslagen, maar geen
enkele maal werd bij terugkomst iets vermist.
Dat de zucht tot bedelen bij de Bergpapoea's groot is, vooral wat
betreft het verkrijgen van het zo geliefde schelpjesgeld, valt toch
waarlijk niet te verwonderen. Wanneer men bedenkt dat die schelpjes
de plaats innemen van ons goud, dat een jonge man waarschijnlijk
jaren nodig heeft om een voldoend aantal bijeen te brengen voor de
bruidschat zijner vrouw, dat een Bergpapoea voor die schelpjes bij

