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Op grond van zijn anthropologisch, zoowel als van zijn ethnologisch onderzoek 
komt Schr. tot de overtuiging, dat het geheele centrale bergland van'Nieuw-Guinee, 
Zuidelijk van de Van der W illigen- en Idenburg-rivier, vermoedelijk door één groote 
stam wordt bewoond, die in onmiddellijke betrekking staat tot de bergbewoners aan 
de Zuid-zijde van den centralen bergketen en zich zeer waarschijnlijk zelfs aansluit 
aan de in het gebergteland der Eilanden-rivier, alsook in het gebied der zijrivieren 
van den D igoel levende volksgroepen. W i r z  meent, dat de door de L o r e n t z -  
expeditie ontdekte Pesechems, Zuidelijk van den centralen keten levend, slechts 
een deel van de geheele en zeer homogene Centraal-Nieuw-Guinee-bevolking uit
maken.

Of deze bergbewoners uit het Noorden dan wel uit het Zuiden in dat centrale 
gebied zijn gekomen, durft Schr. niet te beslissen. W èl meent hij te mogen, aan
nemen, dat zij reeds langen tijd in het thans door hen bewoonde gebied gevestigd  
zijn geweest en dat zij behooren tot een der oudste volksgroepen in Nieuw-Guinee, 
niet veel jonger zijnde dan de dwerggroepen van het groote eiland. Ook merkt 
hij op, dat deze bergstammen in menig opzicht meer overeenkomst vertoonen met 
de Zuidelijk levende stammen, zelfs met de Australiërs, dan met de Noordelijke 
groepen.

De inboorlingen van het Dika- en Panara-dal bleken lichamelijk in verschil
lende opzichten overeen te komen met de aan de Zuidzijde van het gebergte 
levende Pesechems en de Morups. Echter werden toch ook opmerkelijke verschillen 
geconstateerd. Voor de mannen vond W i r z  als gemiddelde lichaamslengte 
155,7 c.M. en voor de vrouwen 147,3 c.JVl; ietwat grootere waarden dus dan 
B y 1 m e r voor zijn Timorini vaststelde en nog grootere dan voor de Pesechems 
werden gevonden. Verder bleken deze Centraal-Papoea’s volstrekt geen dwerg- 
achtigen habitus te bezitten. Opmerkelijk is het zeker, dat in Nieuw Guinee de 
lichaamslengte in het algemeen van het Zuiden naar het Noorden en tevens van 
het W esten naar het Oosten toeneemt.

Deze verschillen in lichaamslengte kunnen moeilijk aan milieu-faktoren worden 
toegeschreven; eerder zou men die aan kruisingen, maar dan in verschillenden 
graad, willen toeschrijven. Opvallend is verder ook, dat Schr. geen verschil in huid
kleur kon opmerken bij de beide geslachten en dat het haar der vrouwen korter was 
dan dat der mannen.

De Centraal-Papoea’s bleken menschen te zijn van kleine, echter geen dwerg
achtige gestalte; hun hoofdvorm is meso-dolichocephaal, zij hebben een breed en 
weinig prognaath gelaat, een breeden neus, korte romp en matig lange extremi
teiten. In hun lichaamseigenschappen staan zij in tusschen de brachycephale stam
men van kleine gestalte aan de Zuidzijde van den centralen bergketen en de meso- 
dolichocephale groepen van lange gestalte der Zuid- en Noordkust.

In deze belangrijke studie, versierd met talrijke en zeer fraaie afbeeldingen, 
vindt men verder nog interessante opmerkingen omtrent de geestelijke eigen
schappen dezer Papoea’s, omtrent hun sociale organisatie, hun religieuse voor
stellingen, familieleven, voeding, jacht, huisvesting, dorpsaanleg, werktuigen, 
wapenen en sieraden, zang en dans, omtrent handel en verkeer, alsook betreffende 
de taal.
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