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Inleiding

Nieuw Guinea behoort, met Groenland, Madagascar en Borneo, tot de grootste eilanden ter wereld. Zijn oppervlakte is
ongeveer 24 maal die van Nederland en zijn lengte is even
groot als de afstand hemelsbreed van Amsterdam tot de oostpunt van het eiland Kreta. In politiek opzicht bestaat het eiland uit twee gedeelten: West Nieuw Guinea of Irian Jaya dat
tot de republiek Indonesië behoort, en oostelijk Nieuw Guinea,
de onafhankelijke staat Papua New Guinea. Het meest westelijke deel, dat de Vogelkop genoemd wordt, wordt aan de
west- en zuidkant begrensd door de eilanden met een Indonesische bevolking, de oostelijke 'staart' van het eiland reikt tot
in het gebied van de Melanesische eilanden en in het zuiden is
er via de eilanden in de betrekkelijk smalle Torresstraat een
verbinding met Australië.
Er bestaan op Nieuw Guinea grote verschillen in landschap
en natuurlijke plantengroei. Een west-oost lopende bergketen
met toppen die op verschillende plaatsen tot boven de sneeuwgrens reiken, vormt als het ware de ruggegraat van het eilandcontinent. In de brede lengtedalen van dit bergland wonen
tuinbouwende groepen met een betrekkelijk grote bevolkingsdichtheid. Langs een gedeelte van de noordkust strekt zich
een kustgebergte uit. Tussen dit gebergte en het centrale hoogland bevinden zich lengtedalen, uitgestrekte, tamelijk vlakke
gebieden met brede, waterrijke rivieren: de Sepik in het oosten
en de Mamberamo met zijn beide oorsprongsrivieren in het
westen. Het gehele noorden van Nieuw Guinea, van de voet
van het Centrale Bergland tot de zee, is bedekt met tropisch
regenwoud dat zo dicht is dat van een vliegtuig uit de grond
vrijwel geheel onzichtbaar is door het groene dek van de
boomkruinen. Aan de zuidkant loopt het Centrale Bergland
uit in een heuvelgebied dat geleidelijk overgaat in een laagvlak-
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te die doorsneden wordt door een groot aantal langzaam stromende, sterk kronkelende, modderige rivieren. Door de nabijheid van Australië heeft dit gebied een moessonklimaat met
een uitgesproken droge tijd in ons zomerhalfjaar. Het tropische regenwoud heeft hierdoor plaats moeten maken voor
een savanne, een grasvlakte met hier en daar groepjes bomen.
De bewoners van Nieuw Guinea worden Papoea's genoemd.
Met hun donkere huidskleur en zwarte kroeshaar vertonen ze
uiterlijk wel overeenkomst met Afrikaanse negers. Vóór de
komst van de blanken, variërend van ongeveer vijftig tot honderd jaar geleden, leefden zij in het overgrote deel van het eiland nog in het stenen tijdperk: metalen en metaalbewerking
waren niet bekend, evenmin als de rijstbouw en de weeftechniek die in het nabijgelegen Indonesië tot een zo hoge ontwikkeling gekomen waren. Bij de meeste kustbewoners is sago, bereid uit het merg van de sagopalm, het hoofdvoedsel. De Bergpapoea's leven van tropische knolgewassen die op een aantal
plaatsen gekweekt worden, met toepassing van groenbemesting, in goed omheinde tuinen die voorzien zijn van opgehoogde beddingen en drainagegeulen. Eiwitaanvulling wordt geleverd
door jacht en visvangst. De belangrijkste jachtdieren zijn het
varken, vogels, waaronder de casuaris — een struisvogelachtig
dier —, en buideldieren: cuscus en kangoeroe. In de meeste
dorpen lopen wel enige tamme varkens rond maar veel te weinig om een regelmatige vleesvoorziening te garanderen: zij
worden geslacht bij speciale gelegenheden en vormen het
feesteten bij uitnemendheid.
In populaire geschriften en in het gewone spraakgebruik
komen we 'de Papoea' als aanduiding van de bevolking van
Nieuw Guinea nogal eens tegen. Op dezelfde manier spreken
we ook wel van 'de Duitser' en 'de Fransman'. Met deze ter2

men wordt uitdrukking gegeven aan een bepaalde voorstelling die er bij ons van het betreffende volk bestaat. Het is een
stereotyp beeld dat bij voorbeeld voor alle Fransen zou gelden.
Bij enig critisch nadenken wordt het echter al gauw duidelijk
dat deze voorstelling geen recht doet aan de vele verschillen
die er tussen groepen en individuen bestaan. Geldt dit al voor
de Fransen, een volk met een grote mate van culturele homogeniteit, hoeveel te meer nog is dit van toepassing op de bevolking van Nieuw Guinea. Deze is namelijk cultureel gesproken
allerminst homogeen. Op materieel gebied is er weliswaar een
algemeen grondpatroon met werktuigen en wapens gemaakt
van hout, bamboe, steen en been en een voedselproductie bestaande uit sagowinning, de verbouw van knolgewassen, jacht
en visvangst. Van groep tot groep vertoont deze materiële
cultuur echter in haar vormen en uitingen aanzienlijke verschillen. De bewoners van het eiland Biak in de Geelvinkbaai
bij voorbeeld, zijn in het bezit van zeevarende boten voorzien
van vlerken of uitleggers: van oudsher beoefenen zij de zeescheepvaart waarbij ze contacten hadden met vele ander groepen langs de noord- en noordwestkust van Nieuw Guinea en
tot diep in het Indonesische cultuurgebied doordrongen. De
Marind-anim die aan de zuidkust wonen, zijn daarentegen
echte landrotten. Hún vaartuigen zijn logge boomstamkano's
zonder uitleggers die ze gebruiken bij het varen op hun rivieren
en over het in de regentijd ondergelopen land. De verschillende
huistypen die op Nieuw Guinea gevonden worden, vormen
een ander voorbeeld. Hierbij wordt met name gedacht aan de
indrukwekkende, monumentale mannenhuizen uit het Sepiken Abelamgebied en de simpele woonhutten van de stammen
rond de Wisselmeren in het westelijke Centrale Bergland. Bij.
deze mensen staat de tuinbouw op een zeer hoog peil zoals
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hierboven al werd aangegeven. Ook de bewoners van het moerassige en door muskieten geteisterde Kolepom (Frederik Hendrik Eiland) kennen een hoog ontwikkelde tuinbouw met de
yam als voornaamste voedselgewas. Bij hun oostelijke naburen,
de Marind-anim, is sago echter het hoofdvoedsel en dienen de
tuingewassen vooral als feesteten.
Niet alleen op materieel gebied maar ook in sociaal en religieus opzicht bestaan er grote verschillen. In het traditionele
leven van de Asmat aan de zuidwestkust bij voorbeeld, speelde
het koppensnellen een belangrijke rol. Deze stamgewoonte
vond zijn symbolische uitdrukking in bepaalde vormen en figuren van de houtsnijkunst die hier tot een hoge ontwikkeling
gekomen was. Ook de Marind-anim waren koppensnellers
maar bij hen maakte het snellen deel uit van een voorstellingswereld die beleefd werd in stamrituelen bestaande uit dramatische vertoningen waarin versierde 'acteurs' de halfgoden uit
de oertijd voorstelden en hun grote daden ten tonele voerden.
Bij de bewoners van de Baliemvallei in het Centrale Bergland
is er nauwelijks sprake van kunst en evenmin van spectaculaire
ceremoniën. Hun leven wordt beheerst door economische
motieven en hun samenleving wordt niet zonder reden als
'kapitalistisch' aangeduid.
Het beeld dat de culturen — en talen — van Nieuw Guinea
bieden, is dan ook te vergelijken met een bont mozaïek en op
het eerste gezicht lijkt het alsof de steentjes zonder veel orde
of samenhang zijn ingezet. Anthropologisch en linguistisch
onderzoek heeft echter uitgewezen dat ze wel degelijk volgens
bepaalde patronen gerangschikt zijn, met andere woorden dat
er op het eiland een aantal cultuurprovincies te onderscheiden
zijn waarin de talen en culturen van de daar wonende groepen
een bepaalde samenhang vertonen.
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In vele gevallen bestaat er in deze cultuurprovincies ook
een samenhang op het gebied van de artistieke vormgeving. Dit
betekent dat de vorm die de houtsnijders aan de mensfiguur
geven, de stijl waarin de boten, pagaaien, wapens e.d. versierd
worden, bij één bepaalde groep zoveel overeenkomst vertonen
dat we ook in dit opzicht van één gebied kunnen spreken dat
we dan met de term stijlgebied aanduiden.
In de volgende behandeling van de kunst van Nieuw Guinea
worden dertien stijlgebieden onderscheiden die achtereenvolgens de revue zullen passeren. Deze stijlgebieden zijn grotendeels gelegen op Nieuw Guinea zelf en verder op groepen van
eilanden en eilandjes langs de noord-, west- en zuidkust die
als uitlopers van het hoofdeiland te beschouwen zijn. De eilanden Nieuw Brittannië en Nieuw Ierland, hoewel in politiek
opzicht deel uitmakend van Papua New Guinea, zullen niet
behandeld worden.
In hoofdzaak zullen de kunstvormen aan de orde komen die
gematerialiseerd zijn in vaste stoffen als hout, bamboe en klei.
Zij worden aangetroffen aan de kusten en langs de rivieren.
Daar liggen dan ook de te behandelen stijlgebieden. De kunstzin van de bewoners van het Centrale Bergland uit zich vooral
in versiering van het menselijk lichaam en in dansen. Deze
kunstvormen vallen echter buiten het kader van dit werkje
dat zich in eerste instantie met museumvoorwerpen zal bezig
houden. Deze laatste zullen niet alleen bekeken worden op
hun zichtbare eigenschappen en uiterlijke kenmerken, maar
zullen ook, en vooral, worden beschouwd als producten van
de cultuur waartoe ze behoren.
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