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Het is 16 augustus 1962 en Henk Hoogink wordt als dienstplichtig 
marinier van net twintig jaar, uitgezonden naar een gebied aan de 
andere kant van de wereld.

	 ‘Een	plek	op	aarde	met	witte	vlekken	en	zwarte	mensen’.	

Deze laatste Nederlandse kolonie werd verdedigd tegen de infiltraties 
van het Indonesische leger. Nederland had de Papoea’s immers een vrije 
staat beloofd. Na een indrukwekkend periode van tien maanden komt 
hij, in een harnas van gips, weer terug in Nederland.
In 1996 keert Henk terug en wordt geraakt door ontmoetingen met 
gekwetste Papoea’s. Gekwetst doordat hun beloofde eigen land is 
ingenomen door Indonesië en gekwetst door de brute schending van 
mensenrechten door datzelfde Indonesië. 

	 ‘Papoea’s	zijn	gekooide	paradijsvogels’.	

De periode als marinier, de terugkeer in 1996, de oprichting van 
Stichting Manusia Papua, dertien reizen naar Papua en de realisatie 
van eenentwintig projecten, hebben interessante verhalen en prachtige 
foto’s opgeleverd. Verhalen over hitte, spanning, angst en afzien in 
de jungle, verdriet van een moeder, diep verlangen naar een geliefde, 
schoon water, een kraamkliniek, vervolging, de kwetsbare natuurlijke 
rijkdom van het gebied, paradijsvogels, pinang en peniskokers.

	 	‘Na	een	gewapend	conflict	zouden	littekens	liefdevol	gemasseerd	

moeten	worden.	Niet	alleen	die	van	ons	zelf,	maar	ook	die	van	de	

voormalige	vijand’.

De opbrengst van het boek gaat naar een humanitair project in Papua.

isbn 00 000 00 00 x

Een boek  
over Papoea’s en een  
‘veteraan met een missie’. 
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Voorwoord

Geraakt door schoonheid, kwetsbaarheid en onrecht 
Zo is dit boek ontstaan. Ik moest opschrijven wat het voor mij heeft betekend om in 1961, net 
twintig jaar jong, als dienstplichtig marinier voor een jaar uitgezonden te worden naar een 
land met zwarte mensen en witte vlekken. Schrijven over het avontuur, de spanningen, het 
afzien, de dreiging en de angst. Ook over de maten die daar zijn omgekomen, zoals Gerard. 
Mijn ervaringen met die prachtige unieke Papoea’s met hun dienstbaarheid en zelfrespect. 
Over mijn terugkeer achtendertig jaar later en de gevolgen daarvan.

In het vliegtuig op weg naar Nederlands Nieuw-Guinea in 1961 werden brieven uitgedeeld. 
Mijn brief was ondertekend door de hoofdvlootpredikant. Voor anderen werd God vertegen-
woordigd door een aalmoezenier. In de laatste alinea stond: “Wij hopen dat uw verblijf in 
Nieuw-Guinea u veel zal geven aan nieuwe boeiende ervaringen. Wij hopen ook dat Nieuw-
Guinea van u iets terug ontvangt”.

Dit boek gaat ook over deze laatste regel. Ik ben niet gewend om me te laten leiden door 
dominees, maar in dit geval lijkt het er wel op. In 1996 ging ik terug. Naar dezelfde plek, 
maar nu met een andere naam: de Indonesische provincie Irian Jaya. Ik was op de hoogte 
van veranderde omstandigheden onder het Indonesische regiem, dus daardoor ook enigs-
zins voorbereid op wat ik zou kunnen aantreffen. De belabberde positie van de autochtone 
bevolking die ik daar aantrof, heeft me diep geraakt en heeft geleid tot de oprichting in 1999 
van de Stichting Manusia Papua. 

Vooral de laatste jaren zijn er veel publicaties over dit land verschenen. In dit boek beschrijf 
ik een aantal van mijn persoonlijke ervaringen vanaf mijn eerste kennismaking in 1961. Het 
is een geheel van verhalen, anekdotes, informatie en historische feiten over dit gebied, ge-
lardeerd met veel foto’s. Ik hoop dat dit boek lezers zal inspireren om meer te willen weten 
over het land waarvan de bewoners Papoea’s worden genoemd. Een bijzonder gebied om te 
bezoeken en er interessante mensen te leren kennen. Ik hoop dat dit boek een bijdrage zal 
leveren aan betere leefomstandigheden voor de mij dierbare autochtone bevolking, mensen 
van de laatste Nederlandse kolonie in Azië.  

Dit boek draag ik op aan Zeth Rumbewas: ‘Een gekooide paradijsvogel’.

Voorjaar 2015

Links: Nederlands Nieuw-

Guinea 1961

Rechts: Papua 2007 met 

Asike Haluk
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1. ‘No choice’ voor Papoea’s

Euforie
Toen ik als dienstplichtig marinier in augustus 1961 voor het eerst in de ban kwam van 
dit gebied en haar bijzondere bevolking, was Nieuw-Guinea op weg naar zelfstandigheid. 
Op 6 april 1961 werd de Nieuw-Guinearaad geïnstalleerd als opmaat voor een (uiteindelijk) 
democratisch gekozen regering. Op 1 december 1961 ontvingen de Papoea’s in de hoofdstad 
Hollandia hun eigen vlag, volkslied en wapen. Een speelbal van overheersende partijen, een 
wingewest van Molukse sultanaten, een lustobject van Portugal, Spanje en Engeland, een 
eeuwenlange kolonie van Nederland, zou vóór 1970 West-Papua heten. Een nieuwe natie in 
een oeroud land! “Koningin Juliana heeft het beloofd”, zeggen Papoea’s. 

Drama 
Op 30 september 1962, nog geen tien maanden later, wappert ‘De Morgenster’ ech-
ter voor het laatst op het gazon van het residentiekantoor. Bij zonsondergang krijgt een 
Papoeapolitieagent opdracht om dit symbool van een volk op weg naar vrijheid, definitief te 
strijken. Ooggetuigen zagen zijn trillende handen en de tranen die over zijn wangen liepen. 
Nederland was, onder druk van vooral de Verenigde Staten, gezwicht voor de jarenlange 
eis van Indonesië om het gebied in bezit te krijgen. De troeven van Indonesië waren sterk. 
Het land stond namelijk onder grote invloed van Rusland en Amerika was bang voor het 
ontstaan van een tweede Cuba. De regering Kennedy kwam met ‘voorstellen’ die glorieus 
waren voor Indonesië, frustrerend voor Nederland en wat later zou blijken, het doodvonnis 
betekende voor een onafhankelijk West-Papua.

Hoop 
Het ‘Akkoord van New York’ werd ondertekend door Nederland en Indonesië. De Papoea’s 
werd het slechts meegedeeld! Formeel zag het er eigenlijk nog niet zo slecht uit voor het 
Papoeavolk. De Nederlandse regering had het immers voor elkaar gekregen om in het ak-
koord te laten vastleggen dat de Papoea’s het recht zouden houden om alsnog hun eigen 
staat te realiseren. Zij behielden de mogelijkheid om te kiezen voor aansluiting bij Indonesië 
of voor onafhankelijkheid. In de volksmond werd het artikel ‘The Act of Free Choice’: ‘De 
Daad van Vrije Keuze’ genoemd. Papoea’s en ook Nederlanders klampten zich er aan vast. 
Het land kwam voor een korte periode onder bestuur van de Verenigde Naties. Daarna 
mocht Indonesië het bestuur voortzetten met de plicht om de uitoefening van het zelfbe-
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schikkingsrecht door de Papoea’s voor te bereiden en vóór 1970 uit te voeren. De VN moest 
er op toe zien dat alles volgens afspraak zou verlopen. De Indonesische regering had echter 
andere plannen. Alle middelen werden ingezet om te voorkomen dat het land alsnog moest 
worden afgestaan aan de Papoea’s. Dat blijkt ondermeer uit een brief van 8 mei 1969 van 
kolonel Soenarto. Deze militair, belast met de implementatie van de The Act of Free Choice, 
schrijft aan de regent van Merauke, dat ‘kost wat kost’, de uitslag ten gunste moest zijn van 
Indonesië. En dat is gelukt. Kost wat kost! 

Het werd ‘The Act of No Choice’!

Papoea’s demonstreren hun vlag. Uit een verborgen plek 

tevoorschijn gehaald voor de foto. Uit veiligheids overweging 

zijn gezichten onherkenbaar gemaakt.

Nieuw-Guineaveteranen 

demonstreren in den 

Haag tegen het onrecht 

dat Papoea’s is en wordt 

aangedaan.

Definitief
Naast allerlei vormen van repressie, bedacht de Indonesische regering een bijzondere vorm voor 
de Volksraadpleging. In plaats van het principe ‘One man, one Vote’, werden ‘Kiesmannen’ aan-
gesteld. Uit de bevolking werden 1.024 mannen en één vrouw geselecteerd. Alleen zij zouden 
de keuze voor het gehele volk moeten maken! Geïsoleerd, gefêteerd en geïndoctrineerd, bleef 
hen niets anders over dan unaniem ’te kiezen’ voor een definitieve aansluiting bij Indonesië.

Opstand en dialoog
De frustratie onder de Papoeabevolking was groot. Natuurlijk kwamen ze in opstand tegen 
zoveel onrecht! Met pijl en boog en andere primitieve wapens gingen mannen de strijd aan 
met het modern uitgeruste Indonesische leger. Dat de strijd voor zelfbeschikking ook nu 
nog doorgaat, heeft Indonesië vooral aan zichzelf te wijten. In plaats van dit unieke gebied 
en bijzondere bevolking in de armen te sluiten en te koesteren, heeft Indonesië de autoch-
tone bevolking gekleineerd en vervolgd. Amnesty International heeft berekend dat sinds 
de aanwezigheid van het Indonesisch bestuur, er onder de Papoea’s zo’n honderdduizend 
slachtoffers zijn gevallen. En dan te bedenken dat er in 1963 maar ongeveer achthonderd-
duizend Papoea’s in Nieuw-Guinea woonden! Andere bronnen vermelden nog (veel) hogere 
aantallen slachtoffers. Papoea’s zijn ook gevlucht naar het buurland Papua New Guinea en 
leven daar vaak al generaties lang in kampen. Uit diverse internationale onderzoeken blijkt 
dat er gruwelijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, zoals in een onderzoeksrappor-
tage van de Yale Universiteit te New Haven (u.s.a.) van 1983. In dat onderzoek wordt zelfs 
gesproken van genocide.
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Verzet
Hier en daar is er nog steeds sprake van gewelddadig verzet door leden van de vrijheids-
beweging OPM (Organisasi Papua Merdeka). Regelmatig zijn er demonstraties die meestal 
een reactie zijn op schending van mensenrechten door overheid, politie en leger. Maar de 
politieke- en adatleiders van de Papoea’s kiezen, net als de geestelijke leiders van alle geloofs-
overtuigingen, voor een dialoog. Zij hebben hun leefgebied uitgeroepen tot: ‘Papua, Land 
of Peace’. Zelfs na de moord in 2001 op de charismatische Papoealeider Theys Eluay door 
Indonesische militairen, hebben Papoea’s zeer gefrustreerd, met veel emotie, maar ook met 
veel zelfbeheersing gereageerd. 

Het Papoeavolk verdient de Nobelprijs voor vrede!

Deze cartoon van één van 

mijn Papoeavrienden, 

illustreert hoe hij en 

andere Papoea’s de speciale 

autonomie van Papua 

ervaren.

Autonomie
Opeenvolgende Indonesische presidenten hebben invloed uitgeoefend op de status van het 
Papoeavolk. Soekarno, die het als een triomf zag dat hij Nederland het gezag over Nieuw-
Guinea kon ontnemen. Suharto, onder wiens gezag tot mei 1998, duizenden Papoea’s zijn 
omgebracht. Habibie, die in zijn korte regeerperiode het geschonden vertrouwen niet kon 
herstellen. Onder president Abdurrahman Wahid kreeg het gebied op 1 januari 2002 de door 
de Papoea’s zo gewenste naam: Papua, als ook een bijzondere status binnen Indonesië: de 
’Otonomi Khusus’. Deze Autonomiewet belooft meer politieke zelfstandigheid, meer eco-
nomische winst uit delfstoffen en houtwinning en verbetering van de achterstand in ge-
zondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Er was en is veel kritiek op de implementatie 
van deze Autonomiewet. Achterstanden blijven ook nu nog groot en met de mensenrechten 
van de Papoea’s is het, anno 2014, nog steeds slecht gesteld. Vlak na de invoering van deze 
Autonomiewet, moest President Wahid het veld ruimen voor Megawati Sukarnoputri. Deze 
dochter van Soekarno trok de touwtjes weer aan en gaf nieuwe inhoud aan de verdeel- en 
heersstrategie door een begin te maken met het gebied vanaf 2003 op te splitsen in klei-
nere bestuurseenheden. Het gebied bestaat op dit moment uit twee provincies: de meest 
westelijke heet Irian Jaya Barat (West Papua) en de andere provincie heet Papua. Megawati 
had overigens ook nog een derde provincie bedacht: Irian Jaya Tengah (het middengedeelte). 
Dat stuitte echter op veel verzet en moest worden teruggedraaid. Volgens de inhoud van de 
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Otonomi Khusus had zo’n besluit in overleg met “De Papuaraad” tot stand moeten komen. 
De (her)verdeling van het gebied is een continue probleem dat de onderlinge verdeeldheid 
onder de bevolking steeds weer opnieuw aanwakkert. In dit boek wordt gemakshalve de 
naam Papua gebruikt voor het gehele gebied.

Periode SBY
Vanaf 2004 was tien jaar lang de macht in handen van de gepensioneerde generaal Susilo 
Bambang Yudhoyono (sby). Hij was de eerste rechtstreeks gekozen president van Indonesië 
en  slaagde erin om voor een tweede regeringstermijn te worden gekozen. SBY staat bekend 
als een diplomatische, gematigde president die zegt in een open dialoog met de leiders in 
Papua de problemen te willen oplossen. Hij was als militair betrokken bij de bezetting in 
Oost-Timor en is net als andere officieren beschuldigd van oorlogsmisdaden, maar werd 
nooit aangeklaagd. Militairen die in Papua de mensenrechten schenden, worden daarvoor 
niet of nauwelijks bestraft. Yudhoyono gaf te kennen de speciale autonomie van Papua seri-
eus te nemen, maar ook voor hem is de eenheidsstaat Indonesië het belangrijkste uitgangs-
punt van zijn handelen.  

Jowiko
Op 20 oktober 2014 wordt Joko Widodo, in de volksmond Jowiko genoemd, als president 
geïnstalleerd. De verwachtingen van zijn presidentschap zijn hoog. Ook onder Papoea’s. Als 
gouverneur van de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft Jowiko zich  populair gemaakt door 
als een wervelwind problemen aan te pakken en aanspreekbaar te zijn voor het ‘gewone’ 
volk. Hij is de zevende president van Indonesië en benoemd voor vijf jaar. Gaat hij Papoea’s 
de vrijheid geven waar ze zo naar verlangen? Maakt hij een einde aan de schending van de 
mensenrechten in Papua?
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Gedroomd land

Is dit stuk land ontstaan en zijn de autochtone bewoners voor eeuwig schatplichtig  aan an-
deren? Zijn Papoea’s in Indonesië gedoemd tot een voetnoot in de geschiedenis? Net als de 
Aborigines, de Maori’s en andere volken? 

De titel van dit boek is ontstaan vanuit deze vragen en de huidige positie van dit gebied 
en haar autochtone bewoners: Papoea’s, die zich inspannen om te voorkomen dat hen het-
zelfde overkomt als die andere volken. Het gaat hen minimaal om zelfbeschikking, maar de 
ultieme wens is een vrije staat. De twijfel is groot dat zeker die laatste wens in vervulling 
zal gaan en daarom wordt door hen ook steun gevraagd bij hogere machten. Er wordt veel 
gebeden en gedroomd.

Zullen hun inspanningen, gebeden en dromen ooit worden beloond, of zal een eigen land 
voor Papoea’s voor altijd een gedroomd land blijven?

Ik las een citaat van de Vlaamse dichter Jos Vandeloo dat voor het Papoeavolk geschreven 
lijkt te zijn.

“Wij hebben nog altijd onze dromen om het onbereikbare aan te raken”.
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2. Marinier. Van Doorn naar Nieuw-Guinea. ’Qua Patet Orbis’! 

(De realisatie van deze wapenspreuk heeft onder mariniers geleid tot een uitbreiding 
met: ’Sempre Penis’)

Vanaf 3 januari 1961 waren we geen stratenmaker, notarisklerk, ober of loodgieter meer. 
We waren ‘uitverkoren’ om marinier te worden. De intimiderende ijzeren poort van de Van 
Braam Houckgeestkazerne in Doorn ging voor ons open. Tijdens de opleiding aan de Militie 
Kader-school werden we gedrild om straks onder extreme omstandigheden niet alleen zelf 
overeind te blijven, maar ook om leiding te kunnen geven aan andere dienstplichtigen. 
De opleiding kenmerkte zich door ijzig koude nachten in een schuttersput en afmattende 
marsen met zware bepakking. De eindeloze geweerexercities duurden net zolang totdat 35 
geweerkolven met één klap het exercitieterrein raakten. Acht maanden later begonnen de 
meesten van ons aan een ‘tropisch avontuur’ in de Nederlandse Antillen of Nieuw-Guinea. 
Niet vrijwillig! Het zou ons leven voor goed veranderen. Niet iedereen is ongeschonden te-
ruggekomen! Het stoffelijk overschot van Gerard Duin en anderen die vóór 1962 in Nieuw-
Guinea waren omgekomen, werden niet overgebracht naar Nederland. Zij werden uitein-
delijk begraven op erevelden in Indonesië. Als je ‘het geluk had’ om in 1962 of later om te 
komen, werd je in een loden kist teruggebracht naar je vaderland.

Opleiding
In Barak J stond ons tempatje en één grote potkachel, die duidelijk niet was opgewassen 
tegen de heftige kou in die barre winterperiode van 1961. Het gebouw was vlak daarvoor 
een paar maanden niet bewoond geweest door een uitbraak van open tbc. Het houten toi-
letgebouw stond buiten; het was vochtig en tochtig. De wc-potten waren ooit wit geweest en 
hadden geen bril. Je zorgde er wel voor dat je er ‘s nachts niet heen moest, want bij twaalf 
graden vorst dreigt de rand van een natte porseleinen pot aan je billen vast te vriezen. De 
opleiding was zeer inspirerend en gevarieerd. We leerden ons registratienummer in sok-
ken en onderbroeken naaien, bajonet vechten en diverse andere manieren om de vijand 
uit te schakelen. We werden scherpschutter, granaatgooier, schuttersputtengraver en lange 
afstandloper. Na een eind robben en tijgeren op de gevechtsbaan, moest een stelsel van ri-
oolbuizen worden genomen. Opgezette gasmaskers werden daarbij door vermoeidheid vol 
gekotst met erwtensoep vermengd met nasi goreng. Die drek was een half uur daarvoor onze 
lunch geweest. Als de poort van de kazerne, na een lange afstandmars met volle bepakking, 
eindelijk in het zicht kwam van onze vermoeide, starende ogen, werd die hemelpoort stil-
zwijgend voorbij gemarcheerd. Nog maar even een rondje rond het kamp. Zo’n vijf kilometer 
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lange ‘cool down’ na vijfendertig kilometer speedmars. Met volle bepakking! Zo werden we 
in acht maanden echte mariniers, die uitgezonden werden naar de laatste koloniale gebie-
den van Nederland.

Model staan
Rotterdam heeft een sterke band met het Korps Mariniers. Op het 
Oostplein staat een standbeeld gemaakt door de beeldhouwer Titus 
Leeser. Het is een herinneringsmonument voor de gesneuvelde ma-
riniers die de Maasbruggen hebben verdedigd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ik was bijna vergeten dat ik in 1961 met nog twee andere 
mariniers uit mijn bak, model heb gestaan voor dat beeld. Wie waren 
die andere maten? Hoe is het mogelijk dat ik model heb gestaan voor 
die stoere verschijning op het Oostplein! 

Koude Oorlog
Ondanks platvoeten had ‘de baas mij’ blijkbaar toch nodig om de belangen van ons land te 
helpen verdedigen. Ik realiseer me nu pas hoe groot de spanningen in de wereld toen waren. 
De Tweede Wereldoorlog was pas zestien jaar daarvoor beëindigd. Ik heb de Canadese sol-
daten met hun tanks mijn dorp binnen zien trekken in 1945. Een paar jaar later waren het 
de jonge mannen die in datzelfde dorp werden ingehaald na hun strijd in Nederlands-Indië. 
Daarna in 1961, was ik aan de beurt om deel te nemen aan een gewapende strijd. In die tijd 
verkeerde de wereld in angstige spanning over waar de gewapende vrede tussen de commu-
nistische en de kapitalistische wereld (de koude oorlog) op uit zou draaien. Het ging nog net 
goed toen de Sovjet-Unie steun wilde verlenen aan de communistische Cubaanse regering 
door de plaatsing van kernraketten op het eiland. De Russische vloot met kernraketten was 
onderweg, maar de Amerikaanse president John F. Kennedy eiste de onmiddellijke stopzet-
ting van die actie. De leider van de Sovjet-Unie, Chroesjtsjov was bereid aan deze eis gehoor 
te geven, op voorwaarde dat de Verenigde Staten beloofden Cuba niet aan te vallen. Cuba 
bleef communistisch en een kernoorlog was afgewend. De situatie van de Papoea’s in het 
voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, kan niet los worden gezien van dit voorval.

Polis
Zonder dat we er thuis over spraken, waren mijn ouders erg bezorgd om mijn uitzending 
naar Nieuw-Guinea. Vlak voor mijn vertrek kreeg een fotograaf de opdracht om voor ons 
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huis onderstaande foto te maken. Dat maakte indruk. Wat ook indruk maakte was de polis 
die ik na het overlijden van mijn moeder in haar nagelaten documenten vond. Daaruit bleek 
dat mijn ouders een verzekering op mijn leven hadden afgesloten. 

16 augustus 1961
Wat zat er toch in die grote bruine karton-
nen koffer? Het lijkt alsof Marten en ik aan 
het begin stonden van een toeristische jon-
gensdroom. De Agfa-clacks in de aanslag! 
Het was de eerste vlucht van een DC8 over 
de Noordpool via Anchorage en Tokio naar 
Nieuw-Guinea. We reisden in burger. Dat be-
tekende in die tijd: een grijze terlenka pan-
talon, blauwe blazer en een wit overhemd 
met stropdas. In mijn geval een Italiaanse, 
net als mijn zwarte puntschoenen. En natuurlijk in burger, omdat we na Anchorage een tus-
senlanding moesten maken in Tokio. Japan wilde geen problemen met Indonesië en jonge 
mannen in een terlenka broek en Italiaanse puntschoenen zijn geen militairen. Wat was de 
wereld toen nog ongecompliceerd. Vierentwintig uur later landden we op het vliegveld van 
Biak. Ons supermoderne vliegtuig werd in een heldere tropennacht binnengeloodst door 
een Papoea in overall en op blote voeten! 
Ons avontuur was begonnen. 

Achter op de kaart schreef ik hoe ik onder de indruk was van de aanblik vanaf tienduizend meter hoogte op het magische 

landschap van de Noordpool. Een maand later schreef ik bij de rechterfoto over een andere emotie. 
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3. De Tweede Wereldoorlog

Augustus 1961. Het zachte witte zand van het strand op het eiland Biak voelt onwerkelijk 
heet onder mijn voetzolen. Een paar dagen geleden wuifde ik nog in blauwe blazer met strop-
das, vanaf de trap van een DC8, naar mijn geliefden. Bijna een jaar later was ik weer terug 
op hetzelfde Schiphol; ingepakt in een harnas van smoezelig wit gips met een zurige lucht. 
Ik zet een duikbril op en doe het mondstuk van de snorkel in mijn mond. Klaar voor mijn 
eerste snorkelervaring. Vol met exotische verwachtingen steek ik mijn hoofd in het water 
en zie... wrakken van een landingsvaartuig en onderdelen van vliegtuigen! Roodbruine 
ornamenten in een kleurrijke onderwatertuin. Een vliegtuigpropeller is gedecoreerd met 
heen en weer wiegende zeeanemonen. Vissen in de meest uiteenlopende vormen en kleuren 
zwemmen door scheuren in een landingsvaartuig. Stille getuigen van de oorlog in de Pacific. 
Ik was niet bedacht op deze confrontatie. De zee is zo helderblauw, het is zo stil onder water, 
het strand is zacht en warm en klapperbomen ritselen in de wind. Het is nauwelijks voor te 
stellen dat op deze prachtige stranden gruwelijke dingen zijn gebeurd. Dan ontstaat bij mij 
het besef, hoe indringend de Tweede Wereldoorlog ook hier is geweest.

Landingsstranden 
Paul Theroux schrijft er over in zijn boek ‘De gelukkige eilanden’. Peddelend in zijn kano 
door een soortgelijk paradijs bij het eiland Fiji, verschijnt in de verte een prauw met daarin 
een autochtone man. De mannen merken elkaar op en als de vaartuigen zij aan zij liggen, is 
een van de eerste vragen van de man: “Hoe gaat het met de Golfoorlog?” Het is een oudere 
man die dode soldaten heeft zien liggen op stranden met een gouden glans! Ook Papoea’s 
hebben hun verhalen uit die tijd. In 1942 landden er Japanse troepen. Kinderen moesten op 
school buigen voor de Japanse vlag en Japanse liedjes zingen. Papoea’s zijn vermoord omdat 
ze de Japanners bestreden. Ze zijn gestorven omdat ze moesten vluchten en kwamen om 
door honger en andere ellende in het oerwoud. De eerste Amerikaanse landingsboten arri-
veerden in april 1944 bij Hollandia. De stranden kregen namen vergelijkbaar met die van de 
landingsstranden in Normandië, zoals Base G bij Hollandia. Verbaasd keken Papoea’s naar 
de Amerikaanse soldaten waarvan sommigen net zo zwart waren als zij! Op Biak hadden 
Japanners grotten als verblijf voor duizenden militairen ingericht, inclusief hospitaal en op-
slag van goederen. Amerikanen hebben de Japanners eruit gebrand met bommen, benzine 
en munitie. 
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Macabere souvenirs
De grotten bevinden zich in een stuk mystiek, vochtig oerwoud. In 1961 was het, voor ons 
militairen, verboden gebied en daardoor een extra interessante uitdaging om in het donker 
op zoek te gaan naar macabere souvenirs. Er gaan verhalen over gruwelijke vondsten. In een 
schamel optrekje bij de grotten is nu een en ander daarvan uitgestald. Haarkammen, tan-
denborstels, foto’s van Japanse meisjes en familieleden, injectienaalden, pillenflesjes, noti-
tieboekjes, vorken, lepels, schoenen, wapens en munitie. De beenderen van de omgekomen 
soldaten zijn geborgen. Van wie is dan toch het geraamte dat ik in 2001 bij de grot vond?

Herdenkingsteken?
Bezoekers kunnen nu via een spekgladde, stalen trap afdalen in de grot. Ik was er eens alleen, 
omringd door de stilte van vallende druppels die uiteen spatten op verroeste benzinedrums 
en vliegtuigbommen. Met een stevig voorwerp kun je uit de kleiige aarde van de grot nog 
attributen halen zoals we die nu tegenkomen in de verzameling van het kleine museum. Op 
andere plaatsen in Papua, zoals Manokwari, zijn ook grotten te vinden die Japanners destijds 
hebben gebruikt voor opslag. Dat heeft de stad letterlijk ‘de kop’ gekost. Manokwari werd 
om die reden platgebombardeerd door Amerikaanse vliegtuigen. Net als Sorong, Biak en an-
dere plekken waar Japanners zich ophielden. Op een aantal plekken zijn monumenten voor 
gesneuvelde Japanners en Amerikanen. In Biak staat een Japans monument er opgepoetst 
bij, maar nabestaanden die de verre reis naar Manokwari maken, worden op Gunung Meja: 
een heuveltop in de bush, geconfronteerd met een gedenkplaats, waarvan niet meer over is 
dan een hoop cement met kapotte tegels. Ter nagedachtenis aan de Amerikaanse aanwezig-
heid onder commando van Generaal MacArthur, kijkt in de heuvels bij Jayapura, een statig 
monument uit over het Sentanimeer. Hollandia, zoals Jayapura toen heette, was een basis 
voor de Amerikanen tijdens de strijd in de Pacific. Zij waren van daaruit  ‘op weg naar Tokio’. 
Van Australische militairen en Nederlanders die daar ook zijn omgekomen, heb ik geen en-
kel herdenkingsteken aangetroffen. Niets dat herinnert aan deportaties van Nederlanders, 
aan de guerrillastrijd van mensen als sergeant Kokkelink, kapitein De Kock, controleur Vic 
de Bruijn (Jungle Pimpernel) en aan de kapitein en latere resident Van Eechoud. Samen met 
Papoea’s, zoals de broers Mandacan, Ambonezen en andere getrouwen hebben ook zij hun 
strijd gestreden.

De strijd van de Papoea’s gaat door. En ook nu komt de vijand uit “het Westen”.
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4. Vakantie in de tropen

Piepers jassen
Na aankomst in Biak verbleef ons team daar veertien dagen in de marinekazerne. Tussen het 
wasgoed op de droogzolders en vooral ook tijdens de ochtendsessies piepers jassen, werden 
rivaliteiten onder krijgsmachtonderdelen uitgevochten. Biak was de plaats waar iedere baroe 
terecht kwam, maar ook de ouwe hap die aan het einde van hun uitzending vanuit Biak terug 
werd gevlogen naar Nederland. Repatten heette dat! De meeste baroes vertrokken na een korte 
periode naar hun uiteindelijke bestemming: Manokwari, Hollandia, Sorong, Kaimana, Fak-
Fak, of Teminabuan. Baroes waren wit en wat bedeesd. Na een paar dagen waren ze herkenbaar 
aan hun rood verbrande huid en vervelde neus. Hun tropenuniform stond nog stijf van ‘de 
pap’. De ‘ouwe hap’ had branie. De zon had hun haar gebleekt en hun huid gelooid. Door vele 
primitieve wasbeurten was het kaki uniform een monument geworden. Het lange verblijf in 
de tropen had deze Hollandse knullen veranderd in merkwaardige exotische verschijningen.

Een van de eerste dagen in Nieuw-Guinea. We beleefden 

die periode alsof we toerist waren. Snorkelen, aan het 

bruinschema werken,‘s avonds naar de openluchtbios en 

passagieren in “de kota”. Het duurde maar kort, daarna 

werd het leven heel anders. 

Van links naar rechts: 

Hovingh, Groeneveld, Hoogink en Mols.

Droge want maken
Met Gerard Duin en Cas van Dorp werd ik ondergebracht bij de 41e Infanterie Compagnie in 
Manokwari. Ons onderkomen werd niet die van de kazerne aan de Panoramaweg waar de staf 
en de opleiding was ondergebracht, maar een woonboot in de baai. De schoonheid van die 
baai ontdekte ik pas later. Twee parate pelotons waren gelegerd op twee dubbeldekkers die 
met trossen aan elkaar waren verbonden. We werden meteen aangesteld als ploegcomman-
dant. Een bijzondere positie omdat we ‘slechts’ baroe waren en toch al direct leiding moesten 
geven aan de ouwe hap. In het begin keken we stiekem de kunstjes af. Stiekem, omdat ver-
wacht werd dat we met een kaderopleiding en twee rode strepen op de linkermouw ook door-
gewinterde mariniers in de tropen zouden zijn. Door het beroepskader werden we voor de 
leeuwen gegooid. Zo ont-stonden soms benauwde situaties. Tijdens het knikken en knakken 
als plaatje fungeren, vond ik het ergste. Dat hield in dat ik alles moest voordoen tijdens het 
sporten en de lichamelijke oefeningen. “Kijk naar het plaatje”, bulderde dan de sergeant-ma-
joor/sportinstructeur en met doodsverachting liet ik dan zien hoe je over een hoop rivierkeien 
moest duiken zonder je nek te breken of via ‘een catcrawl’ een woeste kali kon oversteken. Na 
een afmattende mars kwam ik met mijn peloton aan bij de woonboot. Op het stoffige voorter-
reintje stond de troep, hijgend en dampend en strak in de houding, gespannen te wachten op 
nieuwe consignes. Vaak had onze pelotonscommandant nog wel ‘een ontspannend toetje’ na 
een flink ‘hoofdgerecht’. Als hoogste in rang na mijn pelotonscommandant moest ik uittre-
den om het peloton af te melden. “Peloton 412 aangetreden voor nadere consignes luitenant”. 
Zo’n dertig paar vermoeide ogen keken gelaten naar de ceremonie, in de hoop dat het verlos-
sende “ingerukt mars” snel zou klinken. “Na het inrukken, droge want maken”, klonk het be-
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vel uit de strakke kop van mijn commandant. Ik vraag me nu af hoe mijn kop er toen uit zag, 
want ik begreep geen bal van het commando! Maar gezichtsverlies was dodelijk, zowel naar 
mijn commandant toe, als naar de troep. Ik draai me om naar de eenheid en commandeer: 
“Peloton, na het inrukken droge want maken!” Toen de meeste mariniers richting waslijn 
liepen om de droge was te verzamelen, had ik er weer een stukje marinejargon bijgeleerd.

Links: Ansichtkaart uit 1961 Rechts: Op het achterdek van onze woonboten stonden wc-potten met een rechte afvoerpijp in 

zee. Dikke vissen slurpten onze verse drollen op. Die vissen werden weer gevangen door Papoeajongens, die ze pijlden onder 

de potten. Als ze de kans kregen, visten ze ook van boven met een hengeltje door de pot. Als de vis te dik was om door het gat 

te trekken, moesten ze alsnog het water in.

Tsunami?
Door ons regelmatig verblijf in de bush met al zijn ongemakken, voelde de woonboot als een 
aangenaam thuis. Daar was een echt bed met lakens, een kussen, een strakke klamboe en 
je eigen kast met lokale souvenirs en ...brieven uit Holland! Er waren douches en een eetge-
deelte dat rook naar Paludrine, Niviquine, vitamine- en zouttabletten. De woonboot voelde 
veilig tot aan die ene nacht.
Op de wacht na slaapt iedereen. Ineens worden we letterlijk wakker geschud en klinkt een 
onheilspellend, slurpend geluid. Het lijkt of het water onder de boot wordt weggezogen. En 
dan wordt het stil. Doodstil. Van heel ver komt gerommel op ons af. Water! Het water komt 
weer terug! Het geluid wordt sterker en sterker en passeert onze boot met een bulderend 
lawaai. Die krijgt een flinke mep door de kracht van het water en zwiept heen en weer. En 
dan wordt het opnieuw stil en wiebelt de boot ons weer in slaap.
We waren moe en hadden andere dingen aan ons hoofd om wakker van te liggen dan een 
incident zonder slachtoffers. Hadden we een tsunami meegemaakt? 

Ik sta links op de foto en prik in iemand  met een nepgeweer. 

Instructie geweerschermen moest ik geven. Nooit eerder gedaan!

We vonden hem best een aardige vent, die sergeant-majoor. 

Behalve als hij ons drilde in de blikkerende zon.
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Ansichtkaart uit 1961 van Arfakkers in feesttenue

Muskieten en bloedzuigers
Na een maand landingsoefeningen, bivakkeren in de bush en schietoefeningen op het eiland 
Wappi, werd de eerste patrouille van ons peloton voorbereid. Die patrouilles werden regel-
matig gelopen in afgelegen gebieden die onder Nederlandse bestuurlijke controle stonden. 
De kampongs werden in eerste instantie bezocht om, zoals het heette, het gezag te handha-
ven. Het aantal inwoners werd geïnventariseerd, zieken en gewonden verzorgd, een verse 
Nederlandse driekleur overhandigd en soms kreeg het dorpshoofd een nieuw kakipak en 
een bintang. Die patrouilles waren avontuurlijk, maar ook afmattend! Met volle bepakking 
inclusief tent, eten, kleding, geweer en munitie, was het buffelen door een dicht oerwoud, 
over bergen heen en lopen door wildstromende rivieren. Muskieten en andere zuigers en 
stekers waren de belangrijkste belagers. Slangen gingen meestal op de vlucht. Vaak waren 
we dagenlang drijfnat door aanhoudende regen. Ondanks al die nattigheid moesten we op 
zoek naar water om te drinken en te koken. Meestal vonden we dat in de vorm van oppervlak-
tewater. Maar het gebeurde ook dat we druipend mos uitknepen en holten in bomen leeg 
schepten. Ook het klassieke lianen aftappen werd in praktijk gebracht. Verdacht water werd 
na het koken vermengd met chloortabletten. Ons rantsoen bestond uit rijst, gedroogde vis 
en pepers. De bijlagen kwamen uit de bush. Daar zorgden vooral de Papoeadragers/gidsen 
voor. Ik ging graag met ze mee op culinaire strooptocht. Wortel- en bladgroenten, kalongs, 
onooglijke vissen, dikke maden, exotische vogels en soms een wildzwijn vulden ons rant-
soen aan. Het bereiden van zo’n overlevingshap was voor mij met een horecaopleiding, en 
een jeugd met kippen en konijnen om het huis die in het schuurtje werden geslacht, een 
geweldige uitdaging. Mijn passie voor eten uit ‘de vrije natuur’ is waarschijnlijk toen ont-
staan net als mijn belangstelling voor ‘eerste hulp bij ongelukken’. Ik assisteerde graag de 
ziekenpa bij allerlei ongemakken. De kennis die ik daarbij opdeed, kwam later goed van pas, 
vooral bij acties waar niet altijd een ziekenpa bij was. Op een bebost eiland, opgebouwd uit 
vlijmscherp koraal, gebeurde het dat een Papoeagids een van zijn voeten ernstig verwondde. 
Een flink deel van het eelt op zijn voetzool had door een diepe snee losgelaten en bloedde 
hevig. Dagenlang regelmatig schoonmaken, ontsmetten en verbinden werd mijn taak. Het is 
overigens goed afgelopen met de voet van Jacob.
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5. Stank voor dank

Drenkeling
Er drijft wel vaker een opvallend voorwerp in de zeeën rond Nieuw-Guinea. Meestal is het 
een stuk hout, een kokosnoot of, als je geluk hebt, een zeeschildpad dat naar lucht hapt. 
Maar deze keer levert de herkenning van het dobberende voorwerp een schrikreactie op. Op 
dat moment, de dag voor mijn eerste Kerstdagen in de tropen, ben ik onderofficier van de 
wacht aan boord van onze woonboot met zo’n vijftig mariniers in de baai van Manokwari. 
Het is een hoofd! Het hoofd van een Papoea! Alleen het achterhoofd is zichtbaar en het lijkt 
of het leven uit het lichaam is verdwenen. Stil draait het hoofd wat rond alsof het alle moed 
heeft opgegeven. Ik schop mijn schoenen uit, gooi mijn koppel met pistool op het dek en 
spring in het lauwe zeewater. Op weg naar de drenkeling voel ik de aanwezigheid van de 
badmeester die mij als jongen ‘reddend zwemmen’ heeft geleerd. Ik had gezien hoe in het 
rivierbad, waar ik oefende voor mijn diploma, een vriendje door dezelfde badmeester uit 
het grauwe IJsselwater werd gehaald. Het was te laat. Bennie was verdronken. Ik bereik de 
drenkeling en met één hand onder de zijn kin en peddelend met de andere, lukt het aan de 
kant te komen. Ik kijk hulpbehoevend om me heen, richting woonboot, richting kampong, 
richting baai en richting Arfakgebergte.

Mijn eerste Kerstdagen in de tropen. Links vriend Hans Onderofficier van de wacht op de woonboot

Verbazing
Niemand! Het is zondagmiddag, dus mijn maten liggen op hun tampatje te tidoeren. Net 
als de meeste dorpelingen in de kampong achter de boot. Zonde van de tijd vind ik. De 
handelingen van de badmeester in zijn witte pak om de verdronken jongen weer tot leven 
te wekken, flitsen door mijn hoofd. Ik leg de man met zijn hoofd naar beneden. Zijn gezicht 
is grijsgrauw met paarse lippen en uit zijn neus en mond komt wit schuim. Ik begin zijn 
tong te zoeken die half ingeslikt blijkt te zijn en trek die naar buiten. Een plens smerig 
vocht spuit uit zijn mond over mijn handen en armen en vermengt zich met geelgekleurde 
ontlasting. En dan….een lange, diepe zucht. Hij ademt! Hij leeft! Ik kijk weer om mij heen. 
Nog steeds niemand. Ik leg het stille hoofd voorzichtig op het zand en ren naar de woonboot 
om hulp te halen. Met een aantal wakker geschreeuwde maten en een tropendeken ben ik 
een paar minuten later terug op de plek. Het strandje is leeg! De drenkeling is weg! Ik kijk 
in opperste verbazing om me heen. Richting kampong, richting woonboot, richting baai en 
richting Arfakgebergte. De volgende dag is het Kerstmis 1961. De laatste in het bestaan van 
Nederlands Nieuw-Guinea.
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6. Gerard verongelukt

De gaten in mijn klamboe heb ik net gerepareerd, als het bericht binnenkomt: Gerard Duin 
is verongelukt tijdens zijn eerste patrouille in Nederlands Nieuw-Guinea! Nog maar een 
maand geleden landden hij en ik met anderen met de eerste vlucht van een DC8 over de 
Noordpool op het vliegveld van Biak. De nieuwe camera die op de vliegtuigtrap om zijn nek 
hing, is hem noodlottig geworden.

Vlag halfstok
Precies een maand na onze aankomst in Manokwari, werd Gerard ingedeeld bij een pa-
trouille. Het werd zijn eerste en laatste patrouille. Ik bleef met anderen van ons peloton in 
Manokwari.

Na een aantal dagen steekt de patrouille, via een primitieve houten hangbrug, een rivier 
over. Gerard  maakt foto’s van zijn maten, valt en komt in de wildstromende rivier terecht. 
De sterke stroom sleurt hem mee over en tegen keien. Het lukt hem om overeind te ko-
men, maar hij verliest zijn evenwicht en komt opnieuw in het woeste water terecht. Een 
eind stroomafwaarts wordt Gerard gevonden. Intensieve pogingen tot reanimatie brengen 
hem niet meer tot leven. De voettocht van de patrouille met de overleden Gerard, gaat naar 
de nabij gelegen kampong Menjambo. Daar wordt een overwoekerde vliegstrip in orde ge-
maakt om het vliegtuigje te laten landen dat Gerard naar Manokwari moet brengen. Bij de 
poort van de kazerne hangt de Nederlandse driekleur halfstok. Een vochtige, tropische wind 
stuurt een treurig bericht in noordwestelijke richting, in de richting van zijn dierbaren in 
Nederland.

Pasir Putih
Daar bij het favoriete zondagsstrandje Pasir Putih, ligt een kerkhof met aparte afdelin-
gen voor elke bevolkingsgroep. Ze zijn te onderscheiden aan de afzetting van de graven. 
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Betonnen randen of stenen voor de totoks en Indo’s. Kleurige ornamenten voor Chinezen 
en lege bierflessen en sigarettenblikjes voor Papoea’s. In de hitte van de middag slingert een 
lang lint in marinewit en -kaki, richting een vers gedolven graf. De uniformen zijn nat van 
het zweet. Ik loop, net als andere maten van Gerard,  met een bloemenkrans voor de kist. Vijf 
mariniers staan met geladen Garand naast het graf van Gerard. Er wordt gesproken. Garands 
verscheuren de stilte. Vogels krijsen in het bos.

Een graf (Jan Campert)

De wind spoelt door wilde gewassen
die geurend en wuivend staan.

Klaprozen, margrieten en grassen
doen mijn voeten behoedzaam gaan.

Veel is er niet meer gebleven
van dat alles – een grauwe steen

die zaaklijk verhaalt van een leven,
veerkrachtig en warm als geen.

Tussen hemel en aarde gedreven
sta ik zoals hij eenmaal stond;
over grenzen van dood en leven

reikt dit heimlijk, duurzaam verbond.
Ach, ijdel wordt alle streven
Op dit afgelegen stuk grond.

Alleen de heenreis werd betaald
Tien maanden later ben ik terug in Nederland. Mijn bovenlijf verpakt in een harnas van gips. 
Het ongeval in Nieuw-Guinea aan boord van H.M. Snellius heb ik overleefd. Gerards vader is 
op bezoek. Hij wil alles weten over wat er met hem is gebeurd. Een gebroken man die zijn 
zoon heeft verloren. Hij vertelt dat hij tevergeefs bij Defensie heeft geprobeerd om Gerard 
naar Nederland over te laten brengen. Maar militairen die vóór 1 januari 1962 in Nieuw-
Guinea waren overleden, werden niet meer op kosten van de overheid naar Nederland over-
gebracht. Alleen de heenreis van Gerard werd betaald!
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7. Patrouilles en acties

Droom
Na mijn diensttijd in Nieuw-Guinea droom ik regelmatig over een spannend voorval uit 
die periode. Op het eiland Waigeo in het Raja Ampatgebied waren infiltranten ontdekt en 
mijn eenheid werd er op afgestuurd. Nadat met behulp van Papoeagidsen een spoor was 
gevonden, achtervolgden we een aantal dagen de Indonesische militairen door het dichte 
oerwoud. We sliepen op de bosgrond, aten onvoldoende, raakten vervuild en vermoeid.

De spanning loopt op door opmerkingen van de gidsen. Aan verse sporen zien ze dat we 
steeds dichter in de buurt van de infiltranten komen. Papoeagidsen sluipen op hun voorvoe-
ten als ineengedoken balletdansers. Wij volgen in colonne; ook ineengedoken. De patrouil-
lecommandant voorop. Als opvolgend patrouillecommandant ben ik de laatste man. Als er 
vooraan wordt gevuurd, is het de bedoeling dat iedereen in dekking gaat en ik naar voren 
sluip om poolshoogte te nemen. Met hoeveel man zijn we eigenlijk? Vijftien? Mijn hartslag 
bonkt in mijn oren. Ik houd mijn Garand nog steviger vast. Het kan maar zo gebeuren dat ik 
mijn geweer voor de eerste keer op iemand moet richten en dan..? Ik struikel en val voorover. 
Mijn kin gaat open aan het vizier en de loop van het geweer zit vast in dikke, vette, gele mod-
der. Op mijn knieën in diezelfde blubber, kijk ik in de loop van het geweer. Propvol  modder! 
Ik ken de kwetsbaarheid van de Garand en besef nu ook mijn eigen kwetsbaarheid. Ik kan 
mezelf niet verdedigen! Die spanning van dat moment heb ik heel wat nachten beleefd en 
herleefd. Gelukkig helpen dromen bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen. 

Krokodillen en decadentie
Patrouilles kregen in 1962 een heel ander karakter. In dat jaar werden de Indonesische in-
filtraties opgevoerd en was er sprake van regelmatige vijandelijkheden. Voor die tijd had ik 
de soms wekenlange voettochten door het imposante oerwoud van Nieuw-Guinea als één 
groot avontuur ervaren. Misschien romantiseer ik dat achteraf, want het was natuurlijk 
ook afzien! Er werden min of meer vaste routes gelopen. Eén van die tochten begon aan de 
noordkust in kampong Waren.

De nieuwe Nederlandse driekleur hangt als een vochtige lap aan een stok op het huis van de kepala kampong. Die ontvangt 

een nieuw kakipak en een “bintang”. Daarna natuurlijk een foto met mij en pelotonssergeant “de Neus”. Dorpelingen kijken 

de LCPR na die met de gewonde jongen terugvaart naar Manokwari .

Een LCPR zet ons af op het zwarte zandstrand voor de kampong. Kinderen hebben ons al lang 
in de gaten. Ook de jongen die zich voortsleept op één knie. Een vieze lap bedekt het slepende 
been vanaf de knie tot ver daaronder. Als de lap is verwijderd, wordt een vuurrode wond tot 
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op het bot zichtbaar. Het is één van onze opdrachten om tijdens patrouilles medische hulp te 
verlenen aan dorpelingen. Dit geval valt echter ver buiten onze competentie. De LCPR neemt 
de jongen mee om behandeld te worden in het ziekenhuis van Manokwari. Mensen huilen, 
maar zijn ook blij. In alle dorpen zijn veel medische problemen. Na een indrukwekkend 
‘verbanduur’ vervolgen we onze tocht over bergen, door moerassen en  kolkende rivieren.

Hereniging
Achter de kampong worden we opgeslokt door de jungle die we alleen nog maar kennen 
van oefeningen in de omgeving van Manokwari. Steile heuvels begroeid met dicht oerwoud 
worden beklommen. De afdaling naar de kustlijn is zo stijl, en we zijn zo kapot, dat we ons 
zittend op de kolf van het geweer naar beneden laten glijden. We hebben nog heel wat da-
gen voor ons en proberen zware routes over de bergen te vermijden. Ik stel daarom voor om 
met behulp van kompas en kaart te proberen zoveel mogelijk de kustlijn te volgen. Maar dat 
kan natuurlijk alleen bij laag water. Het enthousiasme is niet groot want er zal dan in het 
donker gelopen moeten worden. Ik mag het proberen en vertrek met zes mariniers. Papoea’s 
willen niet mee, want die zien spoken in het donker. De maan verlicht het strand en het lijkt 
allemaal een eitje, maar door het snel opkomende water wordt de doorgang tussen de zee 
en de overhangende ‘muren’ vlijmscherpe karang, steeds nauwer. We moeten er omheen, 
door water met een onvoorspelbare diepte. Als we zouden struikelen halen we onze handen 
open aan de karang. Nadat we één van onze maten, die onder water was verdwenen, maar 
nauwelijks konden redden, moeten we het opgeven. We bereiken een stukje hoger gelegen 
strand en maken een slaapplek. Ik neem de eerste wacht om het een beetje goed te maken. 
Even later worden we wakker door een indringende schreeuw. Een heremietkreeft heeft 
zich in de wenkbrauw van iemand vastgebeten. De vlam van een aansteker onder de schelp 
is hét middel om zo’n aanval af te slaan. De tweede wacht zag het zeewater verder stijgen, 
wat ons verplicht om  hogerop tussen de struiken te gaan liggen. Daar wachten ons hordes 
muskieten. Een moeizaam brandend houtvuur moet de binatangs verdrijven. Als het eerste 
licht het strand bereikt, wordt koffie gezet. Het koffiewater is een mengsel van water dat 
uit rotsen sijpelt en water uit een boomstronk. Dit mengsel wordt in een vechtpet gefilterd. 
Als het water kookt scheppen we het vuil eraf en even later geurt het strand naar Douwe 
Egberts. “Omhangen” mannen! Lopen door het zand met volle bepakking is afmattend en 
we besluiten de patrouille door de bush te vervolgen. Er is geen pad. We kappen met parangs 
het traject dat door het kompas is bepaald. Gaan we de rest van de patrouille vinden die de 
oorspronkelijke route heeft aangehouden? 
Na uren afzien bereiken we een pad. In Nederland zouden we het als een  wildwissel be-
schouwen, maar wij herkennen het als een route die door Papoea’s wordt gebruikt. Verderop 
ruiken we de welkome geur van houtvuur en …..koffie. Als een mirakel zijn daar onze andere 
maten. Met een rondedans en de bekende opzwepende keel-geluiden, geven de papoeadra-
gers blijk van hun blijdschap over onze hereniging. 

Hilariteit
Tegen de avond naderen we een kampong. Omdat het bijna donker is, willen we de mensen 
in het dorp niet verontrusten en maken daarom een provisorisch bivak buiten het dorp. We 
zijn te moe en het is ook al te donker om te koken. De wachten worden ingedeeld en de rest 
gaat liggen om te slapen. Als het ochtendlicht ons wekt, bemerken we dat we op een kerkhof 
hebben gebivakkeerd. Uit een van de graven komt een dun touw dat richting de kampong 
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gaat. Bij het naderen van het dorp, worden we opgewacht door de bewoners. Het dorp ligt 
aan zee en we slaan voor een paar dagen onze tenten op. Achter ons bivak ligt een mysterieus 
mangrovebos. Van daaruit worden we ‘s nachts bespied door krokodillen en lek gestoken 
door muskieten. Hilariteit, als op een nacht een varken het fruit onder mijn balai-balai ont-
dekt. Je gaat toch slapen met de gedachte aan hongerige krokodillen! De bewoners van het 
dorp vingen regelmatig zwarte kreeften. Door mijn burgerbestaan als gastheer in chique 
restaurants was ik bekend met kreeft als een dure culinaire delicatesse. Hier eten de dorpe-
lingen ze iedere dag. Weliswaar zonder kreeftenhaakje, vingerbowl en Bollinger brut. Op 
een dag brengen vissers ook groen gekleurde kreeften mee die blijkbaar nog lekkerder zijn 
dan de zwarte. Die zwarte schaaldieren worden gedegradeerd tot varkens- en hondenvoer. 
Culinaire decadentie is blijkbaar heel menselijk en universeel. Een kwestie van overvloed. 

De aromatische geur van koffie stijgt op uit een zwart geblakerd blik. We eten flinterdunne plakjes 

Bussink ontbijtkoek . Wat een rijkdom! Wat een troost! Kleding en jungleboots hebben we al dagen 

niet meer uitgedaan. Tenen lijken op bruine miniaugurken. Er hangt een zurige lucht om ons heen.

Een rivierbedding volgen is makkelijker dan het zware sjouwen door de bush. Vaak moet een 

rivier overgestoken worden. Een omgekapte boom dient soms als brug. Op mijn rug bungelt 

de Agfa clack in een plastic zak. Later als het menens wordt, gaat de camera niet meer mee.

Tijdens patrouille leer je creatief koken. Door de bijzondere omstandigheden zag 

een kort bivak er vaak niet ‘model’ uit.
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Het zijn vaak dezelfde dragers en gidsen die meegaan op patrouille en zo ontstond een bijzondere band tussen mariniers 

en Papoea’s. Als het langdurig: “joh, joh, joh” door de bush galmt, wisten we dat het terrein zwaarder werd. Aan het einde 

van weer een zware dagtocht werd bivak gemaakt en gegeten. Daarna werd het snel donker en vulde het oerwoud zich met 

de geluiden. Het houtvuur werd opgestookt en gezamenlijk zaten we rond het vuur. Peter Walter wilde grappig zijn. Deed 

zijn bovengebit uit en gaf het aan een Papoea zonder tanden. Die paste het, vond dat het prima zat en keek rond met een 

tevreden, brede grijns. Daar kon hij wel mee thuis komen! Het werd bijna knokken om het gebit weer terug te krijgen! We 

leerden elkaars taal, vooral vunzige woorden en we zongen: “Waar de blanke top der duinen.”

Lege boot
In de kampong rusten we uit. We spreken met de dorpsraad en tegen de avond wordt het 
dagelijkse verbanduurtje gehouden. Wonden worden ontsmet en verbonden, schurftige kin-
derhoofdjes geel bepoederd en notities gemaakt van aandoeningen waar zelfs een ziekenpa 
niet veel aan kan doen. Uit de glimlach van de patiënt zou je kunnen opmaken dat aandacht 
en een pleister een wondermiddel zijn. Een reusachtige manta die hoog opspringt uit het 
water zorgt voor opwinding onder de Papoea’s. De prauwenvloot rukt uit en een uurtje later 
komen ze in het donker terug met … een lege boot!

Communiceren
Het touw dat uit het graf naar het dorp loopt, komt weer terug in mijn gedachte. Ik volg het 
naar één van de huizen. Als ik naar binnen kijk, zie ik dat het uiteinde verbonden is met een 
leeg, roestig blikje. De bewoner geeft uitleg over wat daarvan de bedoeling is. Hij gaat op zijn 
tempat liggen, pakt het blikje en begint er door te praten en te luisteren. Zo communiceert 
hij met de overledene in het graf. Hij had het afgekeken van mariniers die in de microfoon 
van een verbindingsapparaat spraken. 

Kannibalisme?
De patrouille wordt vervolgd. We krijgen een bericht via onze ‘angry nine’, om uit te kijken 
naar Michael Rockefeller, zoon van de Amerikaanse politicus Nelson Rockefeller. Zijn vaar-
tuig was tijdens een tocht aan de zuidkust omgeslagen en hij wordt vermist. Michael werd 
nooit terug gevonden. In 2004 sprak ik een Papoea in Merauke. We hadden het over dit voor-
val. Hij zei te weten dat Rockefeller niet was verdronken, maar het slachtoffer was geworden 
van kannibalisme. De volgende dagen herhaalt zich het patroon van ‘afzien, afhangen, af-
blazen, strootje roken’, bloedzuigers verwijderen, scherpe naaldjes van planten uit armen 
punniken, apenpokken, ringpier en de gevolgen van beten van boshoendervlooien en bijen-
steken ontsmetten met tien procent jodium. Dat gebeurde natuurlijk niet allemaal bij één 
persoon, op één dag. Het is slechts een indruk van dingen die je tijdens patrouilles beleeft. 
Bloedzuigers werden overigens verwijderd door de vlam van een aansteker.
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Belagers
Tijdens een van de laatste bivakken van de patrouille, staat iedereen met zijn gamelle in 
de rij voor een kwak natte rijst met sambal. Een zwarte wolk gonzende kevers daalt op ons 
neer en bedekt onze hoofden en gamellen met rijst. Er wordt wild in de rondte geslagen. 
Maar alles en iedereen raakt bedekt met ratelende kleine zwarte monsters. Sommige ma-
ten springen in de rivier om aan de plaaggeesten te ontkomen. De bak met eten boven hun 
hoofd, want de honger is groot. Ineens is het doodstil en verbaasd kijken we om ons heen. 
De belagers zijn vertrokken. Dode kevers worden uit de rijst geplukt om weer door te kunnen 
eten. Het wordt tijd om onder de klamboe te gaan. Vanaf dat moment nemen muskieten de 
plaats van de kevers in. 

Terug naar de woonboot
De kaarten waarmee we onze route bepaalden, waren gedateerd. Het gebeurde regelmatig 
dat een rivier die we op de kaart hadden gemarkeerd om daarbij het volgende bivak op te 
zetten, niet meer op de aangeduide plaats lag. Door ‘banjirs’ was het stroomgebied namelijk 
verplaatst.

We zijn opgelucht als de LCPR op de afgesproken plaats ligt om ons weer naar Manokwari 
te brengen. Aan boord gaat de verzuurde kleding uit om een heilzaam bad in zee te nemen. 
De wondjes op onze lijven worden direct ‘schoongebrand’ door het zoute water. Daarna ge-
nieten we van de geur en smaak van vers gebakken vis en koffie en van het comfort van een 
stretcher onderin het schip. We zijn op weg naar huis, naar onze woonboot in de haven van 
Manokwari. Naar de brieven van thuis die hopelijk klaar liggen. Een douche en ‘kouwe pot-
ten’. Natuurlijk met ‘een strootje’! De douche is er, het strootje en de brieven zijn er ook, 
maar onze pelotonscommandant heeft nog een andere verassing. “Korporaal, aantreden!” 
Dat was voor mij bestemd. Nog nat van de douche en met een handdoek om mijn heupen, 
krijg ik de opdracht om de patrouille binnen een kwartier aan te laten treden in een schoon 
en gestreken uniform en met gepoetste schoenen. En zo gebeurde het! Afzien, discipline, in-
casseren, dat was de bedoeling. En dat is gelukt! Na een langdurige inspectie met de nodige 
opmerkingen en opdrachten om schoenen opnieuw te gaan poetsen en ons beter te scheren, 
kunnen we eindelijk onze brieven lezen. In één ervan staat het bericht dat mijn sympathieke 
oom Karel is overleden. Hij was één van de politiemannen die in de oorlog weigerde om 
Joden op te brengen en daarvoor in de interneringskampen van Amersfoort en Vught was 
terecht gekomen en daar was gemarteld.
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8. Het wordt menens!!

De infiltraties van het Indonesische leger worden in 1962 intensiever en grootschaliger. Op 
1 januari van dat jaar ben ik bijna vijf maanden in Nieuw-Guinea. Nieuwjaar heb ik bij de 
familie Knol gevierd. Zij zijn mijn ‘familie aan de wal’. Een warm nest in een warm land! Op 
Oudejaarsavond brullen om twaalf uur de scheepshoorns van de fregatten  ‘Kortenaer’ en 
‘Evertsen’ over Manokwari;  zwaailichten beschijnen het Arfakgebergte. Vanaf de mariniers-
kazerne en het eiland Wappie, dat nu Lemon heet, wordt bij gebrek aan rotjes en keuken-
meiden, met mortieren geschoten

Hr.Ms. Evertsen en  Hr.Ms Kortenaer in kiellinie Mariniers landen op een  strand in Nieuw-Guinea

Verlenging van verblijf
Door de oplopende spanningen nam ook de Hollandse Beton Maatschappij het besluit om 
vrouwen en kinderen van medewerkers naar Nederland te evacueren. Ik nam afscheid van 
Mevrouw Knol en de meisjes. Er waren toen demonstraties van Papoea’s die bang waren dat 
Nederland Nieuw-Guinea zou gaan opgeven. Ook de buitenlandse pers kreeg belangstelling 
voor de oplopende spanningen. Een Australische filmploeg maakte opnamen van onze een-
heid in een nepactie. In de kazerne werd meegedeeld dat ons verblijf in Nieuw-Guinea met 
drie maanden werd verlengd! “Ingerukt, mars!” Zo ging dat toen! Er waren jongens (dienst-
plichtigen!) in onze eenheid die een paar weken later hun termijn van veertien maanden 
zouden afsluiten. Hun ‘ticket to heaven’ voor de begeerde terugreis belandde in de prullen-
bak van Defensie. In plaats van naar huis te vliegen met een DC8, werden ze met een Klep 
naar de vijandige bush van het Raja Ampatgebied vervoerd. Twee maanden in bivak op het 
met oerwoud bedekte eiland Batanta en van daaruit achter infiltranten aan. Ik was met hen 
in dit bivak en zag ze daar in colonne rennen door de bush. In beide handen een metalen 
mok, de armen gespreid als de vleugels van een vliegtuig en schreeuwend: “Repatten, DC 
delapan, weekie weekie!” De frustratie was groot!

Losse flodder
In brieven aan mijn familie schreef ik dat ik met mijn maatje Hans, die in dezelfde compag-
nie zat, probeerde om een naam te bedenken voor de baby die zijn vriendin van hem ver-
wachtte. Ook onze eenheid was eind december 1961 veertien dagen in hoogste paraatheid. 
Er werden bedreigende infiltraties verwacht. Het vliegveld en andere strategische objecten 
werden streng bewaakt. Bovendien: scherpe munitie en handgranaten ‘op de man’. Ik kreeg 
opdracht om mijn versterkte geweerploeg gereed te maken voor transport naar een plaats 
vlakbij de grens met Australisch Nieuw-Guinea. Het was onze taak om daar een vliegveld te 
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bewaken dat waarschijnlijk aangevallen zou worden. Op het vliegveld van Manokwari aan-
gekomen, bleek dat we te zwaar uitgerust waren voor het vliegtuig. Einde actie! Dan maar 
infiltranten van ‘Hr.Ms. Evertsen’ ophalen die de strijd in de Etnabaai hadden overleefd. 
Geboeid en aangeslagen kwamen ze terecht in de gevangenis van Manokwari. Ik schreef 
naar mijn ouders: “Het is een rot baan om (krijgs)gevangenen te bewaken. Als ze proberen te 
vluchten of een verkeerde beweging maken, moet je ze neerschieten. Dat lijkt me heel erg!”

Een Indonesische 

gevangene op het vliegveld 

van Merauke. De Dakota 

waarin hij naar Biak 

werd gevlogen, zou 

verongelukken. Er waren 

geen overlevenden.

Maar een oefening
Onze eenheid was goed getraind door de vele patrouilles, trainingen en oefeningen. Klassiekers 
waren de nachtelijke doorsteek op kompas door de bush van het eiland Mansinam, schiet- 
en handgranaatoefeningen op het eiland Wappie, marsen met volle bepakking zonder te 
drinken, landingen met rubberboten vanaf een Klep, (on)gewapend vechten en bivakkeren 
in de bush rond Manokwari. Een nachtelijke overval op de elektriciteitscentrale werd, onder 
commando van een sergeant-majoor, wel erg realistisch uitgevoerd. We lagen in dekking en 
zagen de wachten patrouilleren rond de centrale. De sergeant-majoor, een goedaardige Indo 
met een stierennek, zou ons voordoen hoe je zo’n bewaker moest uitschakelen. Dat kan via 
een staaldraad met aan de uiteinden een houten handvat. De bewaker wordt dan van achte-
ren benaderd en gewurgd met de staaldraad. De sergeant-majoor zou het die keer wat milder 
doen door alleen zijn stalen armen te gebruiken. Op het moment dat hij vlak achter de be-
waker stond, draaide die zich met een ruk om en schoot! De majoor viel met een schreeuw 
op de grond en werd afgevoerd met een gat in zijn buik. Een gat in zijn buik door een losse 
flodder! Het was maar een oefening.

Als korporaal der mariniers werd ik door iedereen serieus genomen, voor vol aangezien. 
Uitleggen dat ik maar milicien, dus dienstplichtig was en geen doorgewinterde beroeps, 
werd te ingewikkeld. Soms had dat tot gevolg dat ik opdrachten moest uitvoeren die ik niet 
beheerste. Als ik er niet onderuit kon, deed ik die met de nodige (in)spanning en soms zelfs 
doodsverachting. Op andere momenten gaf ik de opdracht door aan een ondergeschikte 
waarvan ik min of meer had vastgesteld dat die daar goed in was. Zo had ik bij aankomst in 
Nieuw-Guinea nog nooit in een rubberboot gezeten en toch het commando over een geweer-
ploeg gekregen die ook landingen moest uitvoeren. Het Korps Mariniers heeft mij vooral 
geleerd dat je meer kunt dan je denkt. 

Selamat pagi Pak!
De woonboot waarop mijn peloton was gehuisvest, werd dag en nacht bewaakt. Regelmatig 
was ik de onderofficier van de wacht. Voor de manschappen waren er vaste tijden om te 
passagieren. Dat heette: ‘sloep naar de wal’. Marinejargon voor een loopplank van een paar 
meter naar de wal waar je zelfs nog niet over mag om naar de kroeg te gaan. Eerst volgde 
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op vaste tijden een inspectie door de onderofficier van 
de wacht. Stond iemand soms op de gestraftenlijst? 
Geschoren? Uniform in orde? Niet op tijd aanwezig 
voor de inspectie betekende een uur wachten op een 
volgende sloep naar de wal. Als de maten ‘s nachts bij 
terugkeer met een stuk in de kraag de loopplank mis-
ten, trok ik ze uit het water. Daarna werden ze uitge-
kleed en onder de klamboe gefrommeld. Af en toe liep 
een heuse slaapwandelaar zijn bekende rondje over 
het dek. Als ik gecontroleerd had of hij weer veilig in 
zijn bed lag, ging ik terug naar mijn post.
Terug in de donkere stilte hoor ik padden die ver-
scholen onder vochtige stenen om aandacht brullen. 
Vanuit de kampong achter onze woonboot in de baai 
van Manokwari rinkelen kettingen van zacht janken-
de honden. Een huilend kind en een gretige haan ge-
ven aan dat een nieuwe dag nabij is.

Mijn maten slapen en ik houd de wacht. Plotseling is er dan het geluid van een naderende 
vlerkprauw. Voorop de prauw een zoemende gaslamp, die van een vissende Papoea een mys-
terieus figuur maakt. Hij staat rechtop, een speer in de aanslag om vissen te treffen die op 
het licht afkomen. We wuiven naar elkaar. “Selamat pagi Pak”. Ik rook een strootje en schrijf 
verder aan mijn brief naar Yvonne. De toppen van het Arfakgebergte blinken in het licht van 
de maan. Het is tien voor vier in de ochtend. Mijn hondenwacht zit er bijna op.

Generaal Nass           
Ik herinner me een meerdaagse oefening ter gelegen-
heid van het bezoek van de toenmalige commandant 
van het Korps Mariniers: Generaal Nass. Vooral staat 
mij bij, toen ik met mijn ploeg, na een doorwaakte 
nacht en een loodzware dag daarna, een nachtelijke 
verkenning moest uitvoeren. Via een blauw lichtsig-
naal van een zaklamp moesten we het sein “veilig” aan 
de rest van de eenheid doorgeven. Die eenheid bevond 
zich aan de overkant van een baai. Om hen te bereiken 
met het lichtsignaal stond ik tot aan mijn nek in het 
water. Met de lamp in mijn mond seinen en maar wachten op een reactie. Dat duurde zo 
lang dat ik onderkoeld raakte in de tropen! Toen “einde oefening” werd gegeven, zakten we 
letterlijk ter plekke door onze hoeven van vermoeidheid. Generaal Nass was zeer tevreden!

Parang 12
Met andere legereenheden werden ook meerdaagse oefeningen gehouden. Eind november 
1961 maakten we deel uit van een grote gecombineerde oefening met de codenaam: Parang 
12. De bedoeling was om de verdediging van Biak op de proef te stellen. We vertrokken uit 
Manokwari aan boord van het fregat ‘Hr.Ms.Kortenaer’. Het was onze taak om na een lan-
ding met rubberboten het vliegveld van Biak in te nemen. Dat vliegveld ligt op een hoge, 
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steile rotswand aan zee. Zo’n veertig jaar later kijk ik vanuit een vliegtuig naar die wand en 
vraag me af, hoe het ons toen gelukt is om die te beklimmen. Boven aangekomen, bleek dat 
er alarm was geslagen. We waren ontdekt. Hawker-Hunters van de Luchtmacht stegen op en 
bulderden rakelings over onze platgedrukte lichamen. Door de luchtdruk vlogen brokken 
karang en steen om ons heen. Desondanks namen we het vliegveld in. Einde oefening.

Door de dreun van het geschut van ‘de Kortenaer’, vliegt het 

zeildoek op het achterdek in flarden.

Het was onze taak om, na een landing met rubberboten, het 

vliegveld van Biak in te nemen.

Pergi
Het werd steeds spannender en duidelijker: een nieuwe pot Brylcreem aanschaffen was geld 
verspillen. Nog maar een paar keer de wal op in een door het wassen gebleekt en strak ge-
streken kaki uniform. We gingen voor lange tijd de bush in en dan was het dagelijks tenue: 
een groene dungaree, jungleboots en een vechtpet. Mijn vechtpet zou waterdicht worden 
van het vuil. Ik heb er in gekotst en uit gedronken. De knokpartijen in de kroeg tussen jonge 
Indo’s en mariniers zouden worden ingewisseld voor ernstiger schermutselingen in de bush.

Wat was de aanleiding eigenlijk voor die knokpartijen? Rivaliteit. “Wie is hier de baas”? De 
Indo’s voelden zich bedreigd. Er waren te weinig (mooie) meiden! En … mariniers voelen zich 
superieur. Ik herinner me de entree van een groepje mariniers in een kroeg aan de haven 
van Sorong. Ik was één van hen. De krukken aan de bar waren bezet door landmachtsolda-
ten. Die draaiden zich om in onze richting. Hun hoeden met opgeslagen rand nonchalant 
op het hoofd. “Duurt het nog lang”, riep een van de mariniers. Intussen liep de rest van de 
groep richting bar. De marinier die het te lang vond duren voordat de soldaten de kruk had-
den verlaten, liep het rijtje langs en tikte de hoeden een voor een aan. “Hé pergi”, wat zoveel 
betekent als: “maak dat jullie weg komen!” En…. ze gingen! Dat superioriteitsgevoel ont-
stond al tijdens de opleiding. De wapenfeiten van het Korps Mariniers door de eeuwen heen 
werden er ingestampt. Een en ander werd in Nieuw-Guinea bevestigd, doordat mariniers 
vaak de kastanjes uit het vuur moesten halen. Als de strijd op zijn hevigst was, werden een-
heden van de Landmacht ook steeds vaker ingezet. Vooral in de laatste fase van de strijd had-
den landmachtsoldaten het rond Sorong, Kaimana en Fak-Fak, flink voor de kiezen gekregen. 
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Ansichtkaart 1961

Klaar om te passagieren  in Manokwari, maar eerst 

wachten op de volgende sloep naar de wal

 

Manokwari tabe
Het uitgaansleven in Manokwari bestond uit geslenter door de Fanindiweg: ‘het uitgaanscen-
trum’ met wat winkels, het militair tehuis, een Chinees restaurant en een bioscoop. Door het 
lawaai heen van de regen op het ijzeren golfplatendak keek je naar een stomme film. In een 
Chinese toko werden snuisterijen voor ‘thuis’ gekocht. Ik kocht voor Yvonne een glimmende 
kimono met bijpassende slofjes, voor mijn vader een sigarettenkoker met een afbeelding van 
een rokende vulkaan en voor mijn moeder een verzilverd theezeefje. De steel ervan was in de 
vorm van een paradijsvogel. Op een pasar malam, zag ik voor het eerst Papoeamannen die 
hand in hand liepen. De eerste gedachte was dat in Nieuw-Guinea homo’s meer lef hadden 
dan in Amsterdam. Maar ik heb me toen laten overtuigen dat het een vorm van genegenheid 
is. Niet meer dan dat. Later is het me ook overkomen dat een Papoea tijdens het lopen mijn 
hand vasthield. Een mooi gebaar, maar het blijft onwennig.

Yvonne en ik schreven elkaar vele brieven. Ze 

streepte de dagen af op een zakkalender. Als 

ik een brief van haar opende, stopte ik direct 

mijn neus in de envelop. Zo hoopte ik op 

‘fysiek contact’ door haar geur op te snuiven. 

Toen ik weer thuis kwam, hebben we onze 

brieven ritueel verbrand. Een vergissing! Door 

emotie ingegeven. We wilden een nieuw begin. 

Het schoftenboek
Er werd opvallend weinig gesproken over brieven en vriendinnen. Brieven werden in stilte ge-
schreven, ontvangen en gelezen. Soms was er iemand die een laatste korte brief ontving: “Ik 
heb een ander!” In Nieuw-Guinea was voor ons geen ander. Nederlandse meisjes waren zeld-
zaam, Indomeisjes hielden het meestal bij hun eigen soort en omgaan met Papoeameisjes 
was verboden. De Militaire Politie reed extra rondjes bij het ziekenhuis, want er was veel 
belangstelling voor de Papoeaverpleegsters in hun strakke spierwitte uniform. De Chinese 
fotograaf had twee mooie dochters. De maten liepen achterstevoren op straat om maar een 
glimp van hun benen op te vangen die ontbloot werden door een diepe split in hun ‘cheong-
san-jurk’. De naam van die jurk heb ik veel later opgepikt via een bespreking van foto’s van 
Ed van der Elsken. Die vond een Chinese vrouw in zo’n jurk adembenemend. Klopt! Het was 
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ook verboden om buiten diensttijd met de Papoeabevolking om te gaan. Het verhaal ging dat 
de legerleiding wilde voorkomen dat cultuurprocessen werden verstoord, militaire informa-
tie werd gelekt of dat de maten ‘zuur werden’: jargon voor het oplopen van een geslachts-
ziekte. Als dat laatste toch gebeurde, dan kwam je terecht in ‘het schoftenboek’: een register 
voor zure maten. “Wanneer moet je eigenlijk naar de dokter” was soms de vraag. “Als je lul 
op een blokfluit lijkt!” Nee, in de bush, daar is het veel veiliger!

Grootscheepse aanval verwacht
Soekarno maakte in 1962 steeds meer werk van zijn besluit om Nieuw-Guinea te ‘bevrijden’. 
Begin maart informeerde de Marine Inlichtingendienst: “mogelijk als voorloper van eventu-
ele Indonesische acties op grotere schaal zijn vanaf medio maart infiltraties te verwachten 
in twee hoofdrichtingen; ten eerste via de Raja Ampat-eilanden naar de Vogelkop en ten 
tweede in de gebieden bij Fak Fak en Kaimana”. Om snel te kunnen optreden, werden twee 
mobiele eenheden geformeerd: TU 7 en TU 8. TU 7 bestond uit mijn compagnie (41e INCO) 
aangevuld met eenheden van het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) en de Papoeapolitie. Ook 
werden een LCA en enkele LCPR’s toegewezen. Op vijf februari vertrokken we met een LCA 
(Klep 9) vanaf Manokwari naar het Raja Ampat gebied. Tot half april zouden we daar blijven. 
Het zou heel spannend worden! 

In Manokwari embarkeren 

we om naar Batanta te 

gaan. Heerlijk, helder en 

heet Heineken aan boord. 

Tijdens een storm is het goed 

dat niemand dicht bij de 

stapels dozen ligt. De kali op 

Batanta werd onze koelkast.

Batanta
De Klep 9 steunde en kreunde. Door de platte bodem van het landingsvaartuig werd het 
schip door iedere golf opgenomen en weer neergekwakt. Dagenlang kaarten en kotsen! 
Over de open bak van het schip was een zeildoek gespannen. Daaronder was ons verblijf. 
Daar sliepen we. Daar gebeurde alles. Ratelende kettingen lieten de landingsklep neer op 
een klein wit strand van het eiland Batanta. Achtendertig jaar later meende ik het strandje 
weer te ontdekken vanaf het passagiersschip de ‘Ceremai’, op weg van Tanjung Priok naar 
Manokwari. Het Raja Ampatgebied is nu vooral bekend om de endemische (paradijs)vogels 
en buitengewoon rijke koraalriffen. In 1962 was die schoonheid er ook, maar er was ook wat 
anders: ‘Ons laatste oorlogje’. Zo luidt de titel van een boek van John Jansen Van Galen over 
die periode.

Culinair festijn in de bush
Mariniers uit Biak waren vóór ons de bewoners van het bosbivak geweest. De eerste dagen 
werkten we aan de verdere inrichting. Het kamp werd beveiligd, de bestaande opstallen in-
gedeeld en de balai-balai opgeknapt. Een volleybalveld werd aangelegd, een terreintje vlak 
gemaakt en met zand verfraaid voor de vlaggenmast en het dagelijkse ‘alle hens’. Het ge-
krijs van overvliegende jaarvogels en andere oerwoudgeluiden vermengde zich in de vroege 
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ochtend met het commando: “stilte aan dek, front maken naar de vlag!”. Gladgeschoren, 
haren verzorgd, strak in de houding en in voorgeschreven tenue, volgden we met onze ogen 
de Nederlandse driekleur die richting de toppen van eeuwenoude oerwoudreuzen werd 
gehesen. 

‘De klep’ wordt uitgeladen op een strandje van Batanta. 

Links op de foto volg ik de werkzaamheden met de armen 

over elkaar. Korporaal Kapsones!

Hr. Ms. Utrecht, voor anker bij ons bivak. De commandant 

van de mariniers in Nieuw-Guinea komt op inspectie.

In het bivak waren twee latrines: een grote gegraven kuil in het kamp en een overhangende 
boom boven de zee. De locatie boven het water was favoriet. Via inkepingen in de stam en 
een gespannen touw klom je naar een door takken afgeschermd kakus. Je mikte door het 
gat en zag dat je drol werd opgeslurpt door vissen. Die werden ‘s avonds weer door hetzelfde 
gat aan een haak opgetakeld en afgevoerd naar de kombuis. Om het moreel hoog te houden, 
kregen we bezoek. De torpedobootjager Hr.Ms.Utrecht gooide haar ankers uit voor ons bivak. 
Een sloep werd gedebarkeerd en de commandant van de mariniers in Nieuw-Guinea werd in 
onze richting gevaren. De sloep werd tegemoet gezwommen door spiernaakte mariniers die 
probeerden te enteren. Door deze actie belandden zij ‘op rapport’ wegens ongedisciplineerd 
gedrag en insubordinatie. In een smetteloos wit uniform met bijpassende witte schoenen 
inspecteerde de kolonel ons kamp. Hij leek op een opgepoetste witte kaketoe die zijn poten 
niet vuil wilde maken in een bescheten kippenhok. Na de inspectie kreeg ik als onderofficier 
van de wacht, de opdracht om de kolonel weer terug te begeleiden naar de sloep. Toen zijn 
besmeurde witte schoenen weer op het strand stonden, informeerde hij naar de dichtstbij-
zijnde latrine. Die was erg dichtbij. Ik verwees hem naar de overhangende boom en legde de 
techniek uit om naar boven te klimmen. Hij keek wat bedenkelijk, maar de nood was kenne-
lijk hoog. In vol ornaat beklom hij de boom. Discreet draaide ik mij om maar voelde het als 
mijn plicht om vanuit de camouflage van de bush te kijken of mijn hoogste baas veilig de top 
had bereikt. Het was een onvergetelijk plaatje. Ontdaan van zijn witte broek en alle andere 
luister waaraan gezag wordt ontleend, zat de kolonel op zijn hurken wat losse flodders af 
te schieten. Het vergulde eikenloof op zijn pet blikkerde in de zon. Boven in de latrineboom 
schetterden twee loeris. 

Wat een leven
In de kuil van de andere latrine waren palen van de ene kant naar de andere bevestigd. Op 
de onderste kon je zitten en de andere paal diende als steun voor je armen. Ondanks dat de 
stront werd afgedekt met zand, gingen ratten er ‘s nachts op de culinaire toer. Onze hond be-
waakte de latrine en joeg op de ratten. Die renden dan voor hun leven door het slapende bi-
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vak. De hond er achter aan natuurlijk! Op een nacht werd ik tijdens mijn slaap opgeschrikt. 
Ratten op de vlucht voor de hond, renden onder mijn stretcher door. Die hond stond zo hoog 
op zijn poten, dat onze ruggen elkaar raakten en ik omhoog werd gezwiept. Het kamp werd 
begrensd door twee kali’s met wachtposten. Het smalste riviertje kwam snelstromend uit 
de dichtbeboste heuvels. Stroomopwaarts was een installatie gemaakt van bamboebuizen, 
die het koude water naar een groot margarineblik voerde. In de bodem van het blik waren 
gaatjes geslagen waardoor een douchekop ontstond.

In de kali waren in het gesteente holten ontstaan, waar je je heerlijk in koel water kon on-
derdompelen. In die gaten had ik rivierkreeften ontdekt. Regelmatig ging ik als het donker 
werd met een zaklamp op stap om kreeften te vangen. Wat een culinaire luxe! Vissen vanuit 
een rubberboot boven het rif leverde een assortiment van de lekkerste vis op. Af en toe werd 
een neushoornvogel geschoten die in de bush-soep belandde. Jaarvogels, zoals ze ook werden 
genoemd, hoorde je al van ver aankomen door het geluid van hun vleugelslag. Alle tijd om 
een karabijn te pakken. In de kombuistent ontstonden zo de meest exclusieve maaltijden. In 
één van de kali’s lag de voorraad bier. Wat een leven die eerste dagen! 

Dood of levend
Met de LCPR patrouilleerden we tussen en op de vele eilanden van het Raja Ampatgebied. 
Regelmatig werd in de verbindingstent een bericht ontvangen over infiltraties. Een vliegtuig 
had witte boomstammen gekruist op een strand zien liggen: het teken dat door de bevolking 
werd gegeven als er infiltranten waren gesignaleerd. Het gebeurde ook dat Papoea’s zelf op 
jacht gingen naar infiltranten. Er werd gezegd dat Papoea’s er geld voor beurden. Voor een 
dode werd minder betaald dan voor een levende infiltrant. Zo hoorde ik over een Papoea die 
met zijn prauw een infiltrant afleverde. De levende man was achter de prauw gebonden, 
maar was bij aankomst dood. Toen de Papoea het bedrag kreeg voor een overledene was hij 
verbolgen want toen hij de man had vastgebonden leefde die immers nog! Regelmatig had 
ik in het bivak de hondenwacht. Van 24.00 uur tot 4.00 uur zat ik dan onder het zeil van 
de kombuis die ook als wachtlokaal diende. Bij het licht van een brandend lapje, dat door 
het deksel van een met kerosine gevuld sigarettenblikje was gestoken, schreef ik brieven 
aan Yvonne en aan mijn familie. Af en toe werd ik opgeschrikt door vallende vruchten op 
het tentzeil. De nachtelijke bushgeluiden leerde ik steeds beter te plaatsen. De wachtposten 
moesten regelmatig worden geïnspecteerd. Dat waren gegraven putten omringd door een 
wal van zandzakken. De mariniers die daar op wacht zaten voelden zich, vooral ‘s nachts, 
niet op hun gemak. Als ik een post naderde, kondigde ik mijn komst aan met signalen die 
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voor elke wacht verschillend waren. Ons bivak was ook een leefplek voor allerlei dieren. 
Muskieten waren de lastigste. Andere ongemakken die mij zijn overkomen, waren: een here-
mietkreeft in bed, een slang in mijn jungleboot, een dikke kikker die uit een boom op  mijn 
blote rug flatste en een schorpioen die ik met ‘moed, beleid en trouw’ uit de nek van de mar-
conist mepte. Op een avond viel een kuskus uit een boom in ons rokende matenkringetje. 
Daar hadden we nog geen ervaring mee. Bij het beetpakken van ‘de boombeer’ ontstonden 
smerige wonden door de messcherpe nagels. Eén van de mariniers verzamelde slangen die 
hij conserveerde met formaldehyde. Een python van zo’n twee meter die mijn pad kruiste en 
niet wilde vluchten, werd gevangen. Zijn huid heb ik gestroopt en geprobeerd te prepareren. 
Niet gelukt, helaas. Vooral in Nieuw-Guinea heb ik ervaren dat bijzondere omstandigheden 
leiden tot ‘aangepast gedrag’. Toen ik jaren later met Yvonne en onze jongens Bas en Mark, 
kroonduiven uit Nieuw-Guinea bewonderde in Burgers Dierenpark, dacht ik niet gelijk aan 
soep. Integendeel, mede door de permanente beschikking over lekkere biologische kippen, 
ben ik een fervent natuurbeschermer geworden. 

Aspirientjes 
Een nachtelijk onweer, vergezeld door huiveringwekkend harde regen, luidt een bijzonder 
voorval in. Takken zo groot als bomen vallen op en rond onze tenten. Een paar mariniers 
raken lichtgewond. De kali’s bulderen door het vele water dat van boven komt. De door de 
rivier meegevoerde keien spoelen onze biervoorraad in zee. Tijdens een andere nacht wordt 
een van de maten ziek. Hij ligt nat van het zweet op zijn stretcher te kermen van de pijn. Er 
wordt gedacht aan een niersteenaanval. De ziekenpa kan hem alleen een paar aspirientjes 
geven. Ik ga bij hem zitten. Peter pakt mijn hand vast, knijpt erin en laat  niet meer los. Als 
de bush wordt belicht door de eerste zonnestralen, word ik wakker met mijn hoofd op zijn 
natte, slapende lichaam. Ik bekijk zijn grauwe gelaat met zwarte randen rond de ogen. Het 
lijkt alsof hij die nacht een stuk kleiner is geworden.

Noodrantsoenen
Er kwamen steeds vaker berichten binnen over infiltraties in ons gebied. De patrouilles 
vanuit ons bosbivak werden steeds intensiever en langduriger. De eilanden waren zeer dun 
bevolkt en de vaak steile, hoge heuvels waren dicht bebost. De LCPR was vaak onze basis 
tijdens de patrouilles. We gingen van boord in rubberboten om infiltranten op te sporen in 
het dichte oerwoud. Soms werden we vergezeld door lokale gidsen. Af en toe werden we ver-
sterkt met eenheden van het Papua Vrijwilligerskorps en van de Papoeapolitie. Maar meestal 
waren we met een kleine eenheid van zo’n tien tot twintig mariniers en een enkele lokale 
gids. Via radiocontact bleef de LCPR op de hoogte van onze positie. Als het lukte overnacht-
ten we aan boord, maar het gebeurde steeds vaker dat patrouilles dagen duurden en we in 
de bush moesten overnachten. Het werd steeds spannender. Fysiek was het erg zwaar. Veel 
later bleek pas dat ook de psychische druk voor velen erg groot was geweest. Als gedurende 
de hele dag sporen van infiltranten waren gevolgd, dan werd een noodbivak ingericht. Er 
werd dan geen vuur gemaakt. De blikken met noodrantsoen werden zelfs onverwarmd leeg-
gegeten. Een voordeel daarbij was dat het heet is in de bush en dus het vet in de maaltijd niet 
stolde! Wachtposten werden uitgezet in een cirkel rondom het bivak. Soms vonden we het 
nodig om deze te voorzien van een touw dat weer verbonden was met een leidinggevende. 
Een ruk aan het touw was het sein om stil alarm te slaan. Door de spanning gebeurde dat 
regelmatig en sliep ik nauwelijks. Roken was verboden, we spraken met gedempte stem, kle-
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ding inclusief schoenen bleef aan en we sliepen op de grond met het wapen in onze armen. 
Wassen en scheren werden niet meer gedaan. We raakten afgestompt.

De vijand heeft een gezicht 

De Vogelkop van Nieuw-Guinea. Links daarvan het 

eilandengebied Raja Ampat, dat grenst aan de Indonesische 

Molukken. Op de eilanden Batanta en Waigeo waren 

permanente bosbivakken van Mariniers.

Op deze schets is de plek aangegeven waar de hieronder 

beschreven actie op Waigeo plaats vond.

Het is 27 maart 1962. We worden afgezet op een strandje in de Aljoeibaai op het eiland 
Waigeo: veertien mariniers, acht Papoea-agenten en een lokale gids. De agenten staan onder 
commando van inspecteur Pietersz. Hij is wat ouder en veel geroutineerder dan wij waren. 
Ik vermeld zijn naam omdat ik hem in 2009 weer ontmoet in Nederland. Hij blijkt een fa-
milierelatie van vrienden te zijn. We genieten 47 jaar na deze patrouille bij hem en zijn 
echtgenote thuis van heerlijke risolles en een koud biertje. Er is een grote groep infiltranten 
geland en met assistentie van een gids volgen we hun spoor. Die gids wijst ons op voetaf-
drukken, gebroken takken en andere sporen. Later zou blijken dat het om twee pelotons 
van circa eenenzeventig man ging, die vanaf het Molukse eiland Gebe met gemotoriseerde 
prauwen Waigeo waren geïnfiltreerd. De informatie van de gids houdt in dat we er rekening 
mee moeten houden dat er spoedig contact kan zijn met de Indonesische militairen. Zou ik 
nu de Vijand onder ogen krijgen? Zou ik hun gezichten zien? Wat is hun opdracht, zullen ze 
ons mijden of aanvallen? Een hinderlaag? Niemand wist het. Door de dichte bush is het zicht 
niet meer dan een paar meter. Wanneer zal het gaan gebeuren en wát zal er gaan gebeuren? 
We naderen een berg en vermoeden dat de infiltranten zich daar ophouden. De patrouille 
wordt in tweeën gesplitst. Mijn pelotonscommandant blijkt geen sterke leider te zijn. Hij is 
pas in Nieuw-Guinea en had sinds kort de vorige commandant opgevolgd. Die vorige com-
mandant hebben we vanwege zijn harde opstelling de hel toegewenst, maar nu missen we 
toch zijn leiderschap. 

Vuurcontact
Tijdens de eerder genoemde actie waar ik voorover viel, licht gewond raakte en de loop van 
mijn Garand verstopt zag, gebeurt het waarvoor ik al lang bang was. Voorop wordt gevuurd 
met een automatisch wapen. Volgens de consignes gaat iedereen plat. Het is mijn taak om 
onder dekking naar voren te gaan om samen met de commandant de situatie te overzien. 
En daar staat hij met een leeggeschoten Uzi en wilde ogen om zich heen te kijken. Hij dacht 



39

infiltranten te hebben gezien. Ook voor zulke bedreigende voorvallen waren de instructies 
vaag. Bovendien werd er slecht gecommuniceerd. Mijn commandant maakt met de helft van 
de patrouille een omtrekkende beweging onderlangs de berg. Pietersz, ikzelf en de rest van 
het team beklimmen de oerwoudberg om het spoor verder te volgen. Met Pietersz spreek ik 
af dat bij oogcontact met de infiltranten er niet gericht, maar wel intensief vuur zal wor-
den gegeven. De bedoeling daarvan is om hen te intimideren in de verwachting dat zij zich 
dan gaan overgeven. Over andere opties wordt niet gesproken. We naderen de top van de 
berg en iemand ontdekt een Indonesische uitkijk. Er breekt een hels lawaai uit van schoten 
uit Garands, karabijnen en automatische geweren. Plotseling stopt het vuren en is het stil. 
Doodstil! Ik til mijn hoofd op uit de modder en zie Pietersz naar voren gaan. Ik voel me veilig 
bij hem en volg hem. De rest blijft in dekking. We sluipen verder en belanden in een verlaten 
bivak. De Indonesiërs zijn op de vlucht geslagen.

Klusje klaren
Onder dekking doorzoeken we het kamp en nemen pamfletten met opruiende teksten, klei-
ne mortieren en ander spul mee. We stellen vast dat het om een grote groep militairen gaat. 
Wat moeten we nu van hen verwachten? Gaan ze zich hergroeperen en een tegenaanval 
inzetten?
We hebben geen ervaring met hun tactiek. Omdat we ver in de minderheid zijn, besluiten we 
terug te gaan naar het strandje. Die tocht zal ik nooit vergeten. Mijn oren suizen nog na van 
het schietgeweld en ik ben bang dat we inderdaad in een hinderlaag zullen lopen. Terug aan 
de kust zien we de LCPR voor anker liggen. Op het strand bevindt zich een aantal mannen 
waaronder de commandant van de LCPR en een hoge officier van de Mariniers, waarschijn-
lijk aangevoerd vanuit een ander mariniersbivak op het eiland Waigeo. De officier wordt 
geïnformeerd en hij vindt in eerste instantie dat er een patrouille terug moet gaan naar 
het infiltrantenbivak. Ik krijg de opdracht om met mijn ploeg dat klusje te klaren. Ik maak 
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daartegen bezwaar, omdat het snel donker zal worden en we niet weten hoe de Indonesiërs 
zullen reageren. Anderen maten vallen mij daarin bij en uiteindelijk wordt besloten om 
de plek te beschieten met hun eigen, door ons buitgemaakte kleine kniemortieren. De be-
doeling is om het moreel van de Indonesiërs te breken. Later blijkt echter, dat toen we een 
aantal van hen ondervroegen, zij tijdens het eerste vuurcontact de bush in waren gevlucht 
en de mortiergranaten dus het beoogde doel hadden bereikt. De eenheid was uiteen gesla-
gen. Het verblijf op de LCPR geeft het gevoel op een cruiseschip te vertoeven. We eten (weer) 
gebakken vis en rijst met sambal. Dat zal voor mij altijd een beladen maaltijd blijven. Door 
de vele indrukken en grote vermoeidheid wordt niet of nauwelijks gesproken. Dat wordt 
vanaf dat moment een ingeslepen patroon. Het afstompen was begonnen. De LCPR vaart 
naar het bivak op Waigeo. Daar worden we met grote ogen bekeken. We zijn vermagerd, 
ongeschoren, ongewassen, in stinkende kapotte kleding en schoenen. Alleen onze geweren 
zijn brandschoon! We worden medisch onderzocht en waar nodig opgelapt. Een arts van de 
Landmacht bepaalt, aan de hand van onze lichamelijke toestand, dat we zeven weken geen 
actieve dienst mogen doen. Als we een dag later in ons kamp op Batanta arriveren, brengen 
we verslag uit aan onze bivakcommandant. Hij was tevreden over ons optreden en beloont 
ons met een nieuwe opdracht! Ik vertel hem wat de legerarts heeft gezegd, maar die wordt 
overruled door het gezag van onze commandant. Onder de boterblikdouche valt het koude 
water uit de kali over ons vermoeide lijf. We krijgen nieuwe kleding en schoenen. Diezelfde 
avond varen we met volle bewapening weg van de kortstondige bescherming van het bivak. 
Het is al donker. Alleen nog wat kleur aan de horizon. We zijn op weg naar het eiland Gag. 
Ook daar zijn infiltranten geland en wij moeten weer op jacht. Onze commandant was blijk-
baar zeer tevreden over ons optreden op Waigeo. De bush op Gag is even dicht, heet en drei-
gend als op Waigeo en Batanta. We praten niet of nauwelijks. We raken afgestompt.

Absolutie
De volgende ochtend merken we dat een aalmoezenier aan boord is. Dat is geen goed teken! 
Eén voor één worden we ‘uitgenodigd’ om met hem te praten. ‘De aal’ geeft aan dat deze 
actie zeer risicovol is. We zouden kunnen sneuvelen en als dat het geval zou zijn, mag hij 
dan een persoonlijke boodschap doorgeven aan dierbare nabestaanden? Zijn vraag, noch de 
ernst van de situatie dringen tot mij door. Ik zit tegenover hem en kijk door mijn knieen 
naar mijn nieuwe schoenen. Ik zal wel wat gezegd hebben. Maar wat? We ontvangen een 
bericht dat vlakbij een andere LCPR is beschoten door een Indonesische B25-bommenwerper. 
De LCPR was zelfs drie keer beschoten. Er waren ook bommen afgeworpen die gelukkig in 
zee terecht waren gekomen. De LCPR werd geraakt door kogels van de boordmitrailleur van 
de bommenwerper en er brak brand uit. Er werd teruggevuurd en de schutters, twee mari-
niers en een matroos, waren door granaatscherven gewond geraakt. Dit voorval is voor ons 
aanleiding om ons schip te camoufleren. We varen een klooftussen hoge rotsen binnen om 
oververhangende takken te kappen. Een paar uur later is de LCPR veranderd in een drijvend 
eiland en zijn we weer op weg naar Gag. Onze slaapplaatsen zijn stretchers die benedendeks 
boven elkaar hangen. Als we onze kooi opzoeken, duurt het niet lang of er wordt enorm 
gevloekt en in de rondte gemept. Met de camouflagetakken zijn ook grote rode mieren en 
andere venijnige bushbewoners mee gekomen. Na de insectenjacht drijft ons eiland door de 
donkere nacht verder richting Gag. Het is nog steeds donker als we opdracht krijgen om ons 
gereed te maken voor een landing. We camoufleren onze handen en gezichten en smeren 
ons in met muskietenolie. Wapens worden omgehangen en de actie besproken. We willen 
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onopgemerkt met rubberboten aan land zien te komen. Daar moeten we een schuilplaats 
zoeken en wachten op het eerste licht. 

Onze LCPR, gecamoufleerd als 

drijvend eiland

Rubberboten worden 
met davids in zee gela-
ten. We moeten zo ge-
ruisloos mogelijk ped-
delen door de donkere, 
stille nacht richting de 
wal. Niemand zegt een 
woord. Een strandje 
wordt zichtbaar door 
het licht van de maan. 
Zijn we ontdekt? Zullen 
we worden beschoten? 
We besluiten het strand 
niet op te gaan. Te gevaarlijk! Uiteindelijk verschansen 
we ons met de rubberboten in een mangrovebos. Een 
verblijf om nooit te vergeten. In de eerste plaats van-
wege de spanning van de mogelijk nabijheid van de 
vijand. In de tweede plaats vanwege een andere vijand 
die zéker zou aanvallen. We zijn natuurlijk wel wat ge-
wend als het om muskieten gaat, maar dat het zo erg kan zijn! Wolken agas, nietig kleine 
muggen, die echt overal doorheen prikken. Ik nodig mijn BAG- schutter uit om dicht tegen 
mij aan te liggen. Uit ervaring weet ik dat zijn hoofd een gewilde snackbar is voor onge-
dierte. Als het licht wordt, kijk ik in zijn gezicht dat als een bloemkool is opgezwollen. Met 
mijn groep ga ik aan land voor een eerste verkenning. Als blijkt dat in de directe nabijheid 
geen vijand te bekennen is, gaat een grotere groep op zoek naar sporen van infiltranten. 
Een verlaten bivak is het enige dat wijst op een eerdere aanwezigheid van infiltranten. We 
besluiten om terug te gaan naar de LCPR. Via de radio horen we dat de actie moet worden 
gestaakt. Terug naar Batanta.  

Infiltranten jennen
Toen we weer eens gehavend terugkwamen van een patrouille aan boord van de LCPR, werden 
we geconfronteerd met gevangen genomen infiltranten. Door het opjagen, het vuurcontact 
en de mortierbeschieting was hun eenheid uit elkaar geslagen. Net als de meeste militairen 
probeerden zij met zelfgemaakte vlotten de bush van Waigeo te ontvluchten. Meestal wer-
den ze dan opgepikt door Nederlandse patrouilles. Het was vluchten in paniek. Waarheen? 
Waar wilden jullie dan naar toe, was een van onze vragen. Naar huis, naar Indonesië! Ze wa-
ren bang dat de mariniers hen wat aan zouden doen. Kwetsbaar, met de handen vastgebon-
den op hun rug, slechts gekleed in een onderbroek, zaten ze op het ijzeren dek. Broodmager 
en met een angstige blik wachtten zij af wat er met hen zou gaan gebeuren. Ik kon me voor-
stellen dat de aanblik van een stel mariniers, getekend door de strijd, hen ongerust maakte. 
Een paar mariniers begonnen uit frustatie de infiltranten te jennen door vanaf de stuurhut 
achter hen op het ijzeren dek te springen. Die intimidatie beviel mij niet en ik ging op mijn 
strepen staan. Het woord respect viel, maar ik merkte dat hoe langer de acties duurden hoe 
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meer er een beroep werd gedaan op het lichamelijk en geestelijk vermogen van mijn maten. 
Ze waren zό moe! Sommigen raakten zo afgestompt dat ik steeds vaker moest ingrijpen.

Daar zat dus onze vijand in onderbroek. Jonge mannen van onze leeftijd.  Ze kregen eten 
en werden ondervraagd. Een aantal van hen was gesneuveld, verdronken of door uitput-
ting gestorven. Ze hadden dagen niet gegeten en waren bang. Ze vertelden ook dat ze onze 
LCPR vanaf een hoogte hadden zien liggen. Het dekluik stond open en een handgranaat had 
gemakkelijk in onze slaapruimte gegooid kunnen worden. Maar gelukkig voor ons was het 
niet hun opdracht om Nederlandse militairen aan te vallen. Slechts bij een aanval mochten 
ze zich verdedigen. Dat werd later wel anders. Alle gevangenen werden geïnterneerd in een 
kamp op het eiland Woendi bij Biak en hadden het daar beter dan wij in de bush. Dat was de 
klacht van menige marinier.

Gevangen en bevrijd. Zo heb ik de meeste infiltranten gezien. 

Gevangen genomen door Nederlandse militairen, maar 

bevrijd van levensbedreigende achtervolging in een vijandig 

oerwoud. Bevrijd van honger, dorst, angst en uitputting.

Papoea’s laten een afgesneden oor en persoonlijke 

bezittingen zien van een Indonesische infiltrant. 

Bewijsstukken om een geldbeloning te ontvangen.

Nachtelijke zwemmer
Tientallen jaren na mijn terugkeer uit Nieuw-Guinea zwem ik in mijn eentje in het zwem-
bad van een sauna. Een binnenbad. Het is stil. Heel stil. Niemand anders dan ik. Er gebeurt 
iets bijzonders als ik me bewust ben van het geluid van mijn zwemslag. Mijn zwemslag is die 
van een ander geworden en mijn gedachte flitst terug naar dat ene moment. Die nacht was 
het warm en heel stil. Een onheilspellende sfeer. Onze LCPR lag voor anker. Na het verhaal 
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van de gevangen genomen infiltranten, over handgranaten en onze slaapruimte, hadden 
we een les geleerd en ankerden we een paar honderd meter uit de kust. De tactiek van het 
Indonesische leger zou maar zo kunnen veranderen en dan plofte zo’n handgranaat wél in 
onze slaapruimte. Het luik stond immers open als we sliepen.
Het is adembenemend heet onder het ijzeren dek. Op de wacht na ligt iedereen op zijn stret-
cher. Ik ook. Ondanks de pijn aan een ingegroeide teennagel deint het schip me in slaap. 
Een uur later wordt ik wakker geschud door een van de wachten: “Korp, er zwemt iemand 
naar ons schip”! Aangekomen op het dek hoor ik het ook. Alsof er inderdaad iemand in onze 
richting zwemt. Er gaat van alles door mij heen; wie of wat is het? Als het een infiltrant is, 
met welk doel wil hij ons dan bereiken? Het verhaal over de handgranaat heeft veel indruk 
gemaakt. Maar misschien is het iemand in nood? Intussen zijn ook de commandant van 
de LCPR en die van onze eenheid aan dek. Schijnwerpers verlichten het donkere water en 
er wordt geroepen: “Siapa ada”? “Wie is daar”? Geen antwoord. Enkel en alleen het geluid 
van die zwemmer die de stilte van de nacht verstoort. De schijnwerpers zijn zwak. Er wordt 
niets ontdekt, maar de nachtelijke zwemmer geeft niet op. Het commando wordt gegeven 
om met de boordmitrailleur in de richting van het geluid te vuren. Als het vuren is gestaakt, 
wordt het onwaarschijnlijk stil. Weer tasten de schijnwerpers het wateroppervlak af. We 
houden onze adem in, onze oren gespitst, maar horen niets meer. Ook geen zwemslag. De 
LCPR draait een paar rondjes en gaat weer voor anker. De volgende ochtend, als we al ver 
verwijderd zijn van de ankerplaats, hoor ik dat één van de jongens een militaire pet heeft 
zien drijven. Er wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Onze gedachten zijn alweer bij de 
volgende actie. Ja, we raken echt afgestompt.

Zo is het wel genoeg
Er zijn wel vaker momenten geweest dat Nieuw-Guinea daadwerkelijk onder mijn huid 
kruipt. Alleen thuis, midden op de dag, de deur naar buiten staat open. Ik sta te koken. 
De stilte van dat moment overvalt me en geeft een gevoel van onraad. De buitendeur moet 
dicht. Op slot. Het zijn niet alleen mijn eigen ervaringen die een diepe indruk op mij hebben 
gemaakt. De berichten en verhalen van acties van andere jongens uit de compagnie hakken 
er ook in. Veel later begrijp ik dat iemand die indringende dingen heeft meegemaakt en 
moet putten uit zijn geheugen, soms moeite kan hebben met het zich herinneren en duiden 
van de feiten. Wat deed ik en wat deden anderen nou precies op dat moment? Wie waren die 
anderen? Wat was de samenstelling van onze eenheid tijdens die bepaalde actie? Tientallen 
jaren later had ik een informeel gesprek met een Marinepsycholoog, die onderzoek had 
gedaan onder Nieuw-Guineaveteranen. Hij kende een marinier uit mijn peloton met PTSS. 
Toen rees bij mij de vraag waarom bij veteranen die min of meer hetzelfde hebben meege-
maakt, de effecten ervan zo verschillend kunnen zijn. Vanzelfsprekend spelen karakterei-
genschappen en de sociale context van het leven na de uitzending daarbij een belangrijke 
rol. Sommigen hebben hun huis ingericht als een mariniersmuseum en lopen in een soort 
uniform met verkeerde sokken te paraderen op reünies. De slogan: “eens marinier, altijd ma-
rinier”, het Korpswapen, (inclusief paradijsvogel), getatoeëerd op de bovenarm. Anderen zijn 
er nog stil en zwijgzaam door. Over indringende, soms traumatische ervaringen praten, is 
ook een kwestie waarmee veteranen verschillend omgaan. Wel, niet, af en toe, overdrijven. Ik 
heb voor mezelf vastgesteld dat sommige van die indringende ervaringen een gevoel van in-
timiteit kunnen geven. Over intieme zaken praat je niet zo gemakkelijk. Het juiste moment 
komt niet. Je wilt een ander niet lastig vallen. Hoe begin je? Het is geen onderwerp dat snel 
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aangesneden wordt. Je bent bang dat je niet serieus wordt genomen. Er wordt niet goed ge-
luisterd. Mensen reageren onhandig, lacherig. Het gesprek krijgt te snel een andere wending 
en er ontstaat een gevoel van gêne en spijt. De kater is dan groot, de frustratie neemt toe en 
je waagt het niet gauw om er nog een keer over te beginnen. Als iemand dan uiteindelijk 
zijn heil zoekt bij lotgenoten met de gedachte: “wij begrijpen elkaar, wij hebben hetzelfde 
meegemaakt”, dan kan het écht fout gaan. Want het kan zo maar gebeuren dat iemand die 
tijdens een vuurcontact een meter naast je lag, een geheel andere lezing heeft van wat toen 
is gebeurd. Dan ben jij dus de enige die het op zijn eigen manier heeft ervaren. Niemand, 
zelfs je maten, voelen niet wat jij voelt. Het is jouw unieke ervaring geworden. Een intimiteit 
met jezelf. Waar je eigenlijk zo graag over wil praten, want ieder mens wil gekend worden. 
Maar je durft niet meer. Ook nu ik dit uittik, voel ik mijn eigen intimiteit met indringende 
ervaringen. Ik realiseer me dat de lezer zou kunnen afhaken. En zo ontstaat bij mij, zelfs ‘op 
afstand’ van de lezer, een situatie zoals boven beschreven. Ik ben bang voor het beeld van die 
opa met zijn sterke verhalen. Er is eigenlijk nog zoveel gebeurd dat ik zou kunnen en willen 
opschrijven, maar het lijkt me voldoende om aan te geven wat ik wil: een indruk achterlaten 
van wat een dienstplichtige militair van twintig jaar kan overkomen tijdens de uitvoering 
van zijn dienstplicht. Een opdracht van de overheid. Je kunt ook weigeren; de keuze ligt bij 
jezelf.



45

9. Militaire acties in 1962

Natuurlijk laten de acties waar je zelf aan deelneemt de meeste indruk achter. Maar acties 
van andere eenheden in de heftigste fase van de strijd tussen Nederlandse en Indonesische 
militairen in Nieuw-Guinea, raken je ook. In de periode januari t/m augustus 1962, werden 
door Nederland circa tienduizend militairen, zes B-jagers en fregatten, twee onderzeeboten, 
twee tankschepen, drie Landing Craft Tanks (LCT), zeven Landing Craft Personnel Ramps 
(LCPR), een bevoorradingsschip, een squadron Neptune-verkenningsvliegtuigen en een squa-
dron Hawker-Hunter straaljagers ingezet. Helikopters hebben we gemist. Die zouden in al-
lerlei situaties van groot belang kunnen zijn geweest.

Infiltraties
Infiltraties over zee vonden plaats in het Raja Ampatgebied en aan de zuidkust. Op 15 janu-
ari 1962 gingen zesentachtig Indonesische militairen met drie motortorpedoboten op weg 
naar de zuidkust en op 19 mei werden twintig militairen aan land gezet met een onderzee-
boot. Meestal echter vonden acties over water plaats door stapsgewijs met gemotoriseerde 
prauwen vanaf oostelijk gelegen Indonesische eilanden, het gebied van Nieuw-Guinea te 
infiltreren. Infiltraties via de lucht vonden niet plaats in het Raja Ampatgebied, maar in de 
Vogelkop, onder meer bij Teminaboean, Sorong, Sausapor, Mega en aan de zuidkust bij Fak-
Fak/Schiereiland Onin, Kaimana, Etnabaai en Merauke.

Om indruk te maken kwam het vliegdekschip Hr. Ms. Karel Doorman in 1960 naar Nieuw-
Guinea. In de baai van Hollandia werd de ontvangst van gasten aan boord opgeluisterd door 
een dansgroep van Papoea’s. Hun vereelte voetzolen waren niet bestand tegen de hitte van 
het ijzeren dek van ‘de Doorman’. Een brandspuit zorgde voor verkoeling. Een heel andere 
vorm van hilariteit ontstond toen bleek dat de trots van onze Koninklijke Marine tijdens 
haar reis naar Nieuw-Guinea niet in alle havens welkom was. Een aantal landen had bezwaar 
tegen de aanwezigheid van Nederland als koloniale macht in Nieuw-Guinea.
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Hr. Ms. Karel Doorman in de baai van Hollandia. (Foto: Ton van Dun)

Gesneuvelden
Bij de infiltraties die plaatsvonden in de eerste acht maanden van 1962, werden circa twee-
duizend Indonesische militairen ingezet. Van deze militairen zijn er tweehonderdtwin-
tig gesneuveld, vijfhonderd werden gevangen genomen en achtenvijftig waren vermist. 
Indonesische militairen kwamen ook om het leven door verdrinking, ziekte en uitputting. 
Parachutisten verongelukten of raakten gewond doordat zij in bomen terecht kwamen. Aan 
Nederlandse kant sneuvelden in dezelfde periode negen (dienstplichtige) militairen.

Marinier 3e klasse E.H. Pien
Marinier 2e klasse P.M.G.C. Manie
Sergeant W. Kevelam
Soldaat 1e klasse K.J. Faber
Soldaat 1e klasse G. Bos

Soldaat 1e klasse W.A. Pauw
Korporaal G.M. Kerks
Korporaal L.F. Feil
2e Luitenant H.H. More

Ook bij de Papoeapolitie, de soldaten van het Papoea Vrijwilligers Korps en  gidsen waren 
dodelijke slachtoffers en gewonden te betreuren. Het voelt niet goed dat het precieze aantal 
en hun namen niet bekend zijn.

Troonrede 1962
“In eerbied gedenken wij allen die in de vervulling van hun plicht het offer van hun leven brachten”.

Informatie over gewonden aan beide kanten was en is onvolledig. Tientallen Nederlandse 
militairen en Papoea’s raakten min of meer ernstig gewond in gevechtssituaties. Zo beland-
den een sergeant en een soldaat van de Landmacht in het ziekenhuisje van Sorong waar ik 
na mijn ongeval werd verpleegd. De sergeant was door zijn kuit geschoten, maar kon na 
behandeling het ziekenhuis weer verlaten. De soldaat had een ernstige schotwond aan zijn 
bovenbeen. Hij werd voor een paar dagen mijn kamergenoot. Tijdens diezelfde actie werd 
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een soldaat getroffen in zijn shagdoos! De kogel ging er doorheen en ketste af op zijn aanste-
ker. Hij hield een lichte verwonding over aan zijn kaak. Zo slecht hoeft roken dus niet te zijn!

Eigen vuur 
Er is, zoals in alle oorlogen, ook sprake van slachtoffers door “eigen vuur”. Op 23 mei 1962  
bombardeerde een Neptune van de Marineluchtvaartdienst, een gevechtspatrouille samen-
gesteld uit mariniers van mijn eenheid en Papoeapolitie. Twee Papoea-agenten en een mari-
nier raakten gewond. De oorzaak was een verbindingsfout. Om infiltranten te lokken, werd 
op een ander moment een Nederlandse Dakota in Indonesische camouflagekleuren geschil-
derd en voorzien van een Indonesisch kenteken. Het gevolg was dat de Dakota werd bescho-
ten door een LCPR van de Marine. Door een ander misverstand vuurde op 12 augustus 1962 
Hr. Ms. Luimes granaten af op Hr. Ms. Evertsen. Het liep met “een sisser” af. 

Indonesische infiltranten die zich na afloop van de strijd melden.

Indonesische militairen hadden het zwaar te verduren. In vijandig oerwoud werden ze
constant achtervolgd, beschoten en ook gevangen genomen door Nederlandse militairen en 
Papoea’s. Er was sprake van uitputting, ziekte, verwondingen en gebrek aan water en voed-
sel. Eenheden werden uiteen geslagen waardoor militairen zich regelmatig overgaven. Een 
bijzonder geval van overgave vond plaats in Merauke. Een infiltrant gaf zich over aan een 
Nederlandse kippenboer. Die leverde hem, achter op zijn brommer af bij de plaatselijke 
politiepost. 

Yos Sudarso
Op 15 januari 1962 leek een echte oorlog te beginnen. Drie motortorpedoboten ( MTB’s ) van 
de Indonesische Marine gingen vanaf de Aru-eilanden op weg naar de zuidkust van 
Nieuw-Guinea. In elke MTB bevonden zich vijftig militairen die de plaats Kaimana wilden in-
nemen. De Marine Inlichtingendienst was echter op de hoogte. De fregatten Hr. Ms. Kortenaer, 
Hr. Ms. Evertsen en Neptunes van de Marine werden ingezet om de aanval af te slaan. De 
MTB’s vuurden als eerste. De jager Hr. Ms. Utrecht volgde het uiteindelijke gevecht op af-
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stand. De motortorpedoboot Matjan Tutul werd getroffen door het geschut van de Evertsen 
en verdween in de diepte van de Etnabaai. De twee andere boten, waarvan één in brand was 
geschoten, wisten te ontkomen. Uren later, om ongeveer 02.00 uur ‘s nachts, haalden beman-
ningsleden van de Evertsen vijfenvijftig overlevenden en één dode uit het donkere water van 
de Arafurazee. Bij dit incident waren veertig Indonesische militairen omgekomen waaron-
der commandeur Yos Sudarso. Hij had opdracht van Soekarno om de roodwitte Indonesische 
vlag in de Nieuw-Guinese aarde te prikken en die aarde in een potje voor ‘Bung Karno’ mee 
te nemen. Een eiland en vele straten en scholen in Papua zijn naar Yos Sudarso vernoemd 
en in Jayapura staat ook zijn standbeeld. De piloot van het Nederlandse Neptune-vliegtuig; 
Harry Moekardanoe, die de drie schepen had ontdekt, was van Javaanse oorsprong. Zijn 
broer zat in het Indonesische leger bij de strategische elitetroepen van Kostrad.

Links: Hr. Ms. Evertsen - Rechts: De onderzeeër Hr. Ms. Dolfijn met Papuavlag

De Sovjet-Unie erbij betrokken 
Het aantal infiltraties en vuurcontacten op zee en in de bush werd steeds groter. De onder-
zeeboten Hr. Ms. Dolfijn en Hr. Ms. Zeeleeuw patrouilleerden vooral langs, maar ook over de 
grens met Indonesië, om infiltrerende schepen te onderscheppen. Ze kregen ook niets ver-
moedende transportschepen met honderden Indonesische militairen in het vizier. Dat was 
ook het geval in de baai van Wahai, aan de noordkust van het Indonesische eiland Seram. 
Gelukkig werd ook toen een verzoek tot torpederen niet ingewilligd. Ik moest er aan denken 
toen ik achtendertig jaar later op diezelfde afgelegen plek mijn ogen uitkeek in de koraal-
tuinen van die prachtige baai. Indonesië zette in de laatste fase ook onderzeeboten in die 
door de Sovjet-Unie waren geleverd én bemand. In juli en augustus hadden Nederlandse 
patrouilles regelmatig jacht gemaakt op Indonesische onderzeeboten. Waarschijnlijk waren 
er Russische bemanningsleden aan boord. Het werd steeds duidelijker dat de Sovjet-Unie, 
aan de zijde van Indonesië, concreet aan de strijd deelnam. Dat feit was ook de belangrijkste 
reden voor de Verenigde Staten om Nederland ervan te overtuigen de strijd te staken. Dat 
de Amerikanen op de hoogte waren van de betrokkenheid van de Russen bleek ook uit een 
uitspraak van ex-marine officier Genadi Melkov: “toen ik decennia later op een conferentie 
in de VS was, lieten mijn Amerikaanse gastheren bij wijze van aardigheidje een foto uit de 
tijd zien waarop ik in Indonesisch uniform stond”.
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Een beknopte opsomming van de belangrijkste acties in 1962

Januari
15: Drie motortorpedoboten (MTB’s) van de Indonesische Marine gaan vanaf de 
Aru-eilanden op weg naar de zuidkust van Nieuw-Guinea. (verslag op vorige blz.) 
-  Een Neptune van de Koninklijke Marine beschiet een Indonesische schoener met  
infiltranten. Het schip zinkt. Opvarenden worden niet gevonden.

Maart
24: Bij Vlakke Hoek wordt een Indonesische schoener onderschept die infiltranten aan land 
heeft gezet.
25: Ten noorden van Fak-Fak onderschept een Neptune ‘s nachts drie tot vier motortorpedo-
boten. Het fregat Hr. Ms. Evertsen zet een achtervolging in en beschiet de MTB’s. Die weten 
te ontkomen. Op dezelfde dag wordt een LCPR aangevallen door een Indonesische B25 bom-
menwerper. Twee mariniers en een matroos raken daarbij gewond. 
27: Mariniers achtervolgen dertig tot veertig infiltranten zo’n vijftig kilometer van Kokenau. 
- Mariniers en Papoeapolitie overvallen een infiltrantenbivak op Waigeo. Volgens 
Indonesische geschiedschrijving voeren twee Indonesische oorlogsschepen, een B25- 
bommen werper, een aantal MIG-17 straaljagers en een helikopter, een ‘search and 
destroy’ opdracht uit tegen een Nederlandse onderzeeboot die zou zijn waargenomen.  
De Nederlandse onderzeeër wordt niet ontdekt.
31: Een Dakota X3 van de Luchtmacht, die op weg is met goederen naar ons bivak op 
Batanta, moet door benzinegebrek een noodlanding maken op zee. De bemanning over-
leeft de crash. 

Op 25 maart wordt een LCPR van de Marine beschoten door een Indonesische B-25 bommenwerper.

April
07: Op het eiland Gag beschieten mariniers van mijn eenheid posities van infiltranten.
09: Een Neptune bombardeert posities van infiltranten op hetzelfde eiland.
10:  De bombardementen van 9 april door de Neptune herhalen zich, net als de mortierbe-

schietingen door de mariniers.
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11: Na opnieuw een bombardement op Gag bestormen mariniers en PVK-soldaten het bi-
vak. Dat blijkt verlaten. Er worden dode lichamen van Indonesiërs gevonden.
24: Tijdens een patrouillevlucht door twee Hawker-Hunters van de Nederlandse 
Luchtmacht, krijgt één van de toestellen motorstoring en stort in zee. De vlieger redt zich 
via de schietstoel. 
26: Tientallen Indonesische parachutisten worden afgeworpen bij Fak-Fak en Kaimana.

Achter ons wachtlokaal in Sorong worden gewonde para’s 

uit een helikopter met een ambulance overgebracht naar het 

ziekenhuis. Een paar dagen later lig ik in een kamer naast 

deze infiltranten. 

 

 

Mei 
In de maand mei is er sprake van een intensivering van de strijd en zijn er dagelijks meldin-
gen van schermutselingen tussen Nederlandse en Indonesische troepen. 

02: Mariniers overvallen een eenheid parachutisten bij Nemboektep. Twee parachutisten 
sneuvelen daarbij.
07: Tijdens een vuurgevecht bij Fak-Fak sneuvelen Indonesische parachutisten. Gevangen 
genomen Indonesiërs vertellen dat zich onder de para’s een gewezen Nederlander bevindt 
met de naam Gerrit de Jong. 
17: Bij Fak Fak haalt een Neptune een Indonesische Dakota met parachutisten naar bene-
den. Er volgt een noodlanding op zee. Zeven overlevenden worden gered.
- Vuurcontact tussen een Neptune en een Indonesische B25 bommenwerper. De boordmi-
trailleur van de Neptune weigert en de B25 kan ontkomen.
- Bij Teminaboean worden negenendertig parachutisten afgeworpen. Zij hadden de op-
dracht om de Nederlandse kazerne aan te vallen.
- Bij Malodofok worden parachutisten gedropt van elitetroepen met de naam ‘Crack-troops’.
18: Bij Kokas arriveert de onderzeebootjager Hr. Ms. Friesland. Mariniers gaan aan land en 
overvallen een parachutistenbivak. Eén Indonesiër sneuvelt en een ander raakt zwaar ge-
wond. Een Nederlandse marinier wordt in zijn dijbeen geschoten. De slachtoffers worden 
op zelfgemaakte brancards afgevoerd. De tocht van vijf kilometer door het oerwoud in de 
stromende regen duurt veertien uur.
19: Vierentachtig parachutisten worden afgeworpen op het schiereiland Onin en honderdt-
wintig bij Teminaboean.
21: Twee Neptunes van de Marine Luchtvaartdienst voeren bombardementen uit op ver-
moedelijke verblijfplaatsen van Indonesische parachutisten.
23: Opnieuw worden parachutisten gebombardeerd bij Teminaboean. Direct daarna wordt 
door mariniers een grondaanval ingezet. Bij deze beschieting wordt een onderbeen van een 
Nederlandse marinier verbrijzeld en twee Papoea’s raken ook gewond.
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24: Bij Klamono zijn Indonesische parachutisten in de omgeving van olieboorputten van de 
Nederlands Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij geland. Na omsingeling van Nederlandse 
troepen voeren Neptunes raketbeschietingen uit op posities van de parachutisten.
27: In de omgeving van Teminaboean worden veertig parachutisten onder vuur genomen. 
Op één na sneuvelen alle Indonesiërs. 
28: Een parabivak wordt bij kampong Menelek door mariniers aangevallen. Tijdens de ge-
vechten sneuvelen vijf parachutisten en twee mariniers raken gewond.

31 mei: Mijn strijd in de bush zit er op door een ongeval aan boord van Hr. Ms. Snellius.

Juni
Vanaf juni werd de strijd verder opgevoerd. Er was praktisch iedere dag vuurcontact. 
Gevangen genomen Indonesiërs meldden dat tegen de verwachting in, de Papoeabevolking 
vijandig was. Papoea’s namen Indonesiërs gevangen en een aantal werd gedood. Steeds 
meer militairen gaven zich over. Bemanningen van verkennende Nederlandse vliegtuigen 
zagen regelmatig tientallen parachutisten in hoge oerwoudbomen hangen. Vanwege de 
ernstige verliezen van parachutisten loofde de Indonesische regering flinke bedragen uit 
aan hen die inlichtingen konden verschaffen over de radarapparatuur van de Nederlandse 
strijdkrachten. Het aantal doden en gewonden, vooral aan Indonesische zijde, liep snel op 
en troepen gaven zich over. De inzet van Nederlandse militairen werd blijkbaar erg ‘ge-
waardeerd’ in Nederland want vanaf 14 juni hoefden zij geen postzegels meer te kopen en 
werden er acties gehouden om draagbare radio’s te sturen! 

Een inzamelingsactie van “de Telegraaf” 
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1: Weer een aantal vuurcontacten. Bij Kaimana sneuvelen twee Nederlandse militairen en 
raakt een ander gewond.
3: Papoeagids Tobias Krimandono, die intensief de Nederlanders door de bush heeft ge-
loodst, wordt  door Indonesische troepen vermoord.
- Mariniers en PVK-soldaten overvallen een parabivak bij Teminaboean. Twee Parachutisten 
sneuvelen.
4: In een vuurcontact bij Wersar raken drie Nederlandse militairen gewond. Twee van hen 
worden mijn gezelschap in de kamer van het ziekenhuis in Sorong, waar ik na mijn onge-
val wordt verpleegd.
9: In de omgeving van Klamono sneuvelt opnieuw één Nederlandse militair. In dezelfde 
actie sneuvelt één para aan Indonesische zijde. 
16: Als Nederlandse militairen een eenheid parachutisten overvallen, sneuvelen aan 
Nederlandse kant weer één soldaat en één korporaal. Aan Indonesische zijde vallen drie 
dodelijke slachtoffers en een aantal gewonden.
19: Eén marinier raakt bij kampong Wersar gewond aan beide benen.

De commandant strijdkrachten in Nederlands Nieuw-Guinea bericht op 19 juni: “Tot nu toe 
zijn honderdeenenzestig parachutisten omgekomen, eenentachtig tijdens vuurgevechten 
en tachtig tijdens landingen in bomen of verdronken in moerassen en rivieren. Honderd 
zijn gevangen genomen en verblijven in een kamp op het eiland Woendi. Aan eigen zijde 
zijn zes militairen van de Koninklijke Landmacht en drie Papoeagidsen gesneuveld. Eén 
van hen is vermoord door Indonesiërs. De Koninklijke Landmacht telt drie gewonden, on-
der de mariniers zijn het er vijf en één soldaat van het P.V.K. raakt ook gewond.

Volgens Kolonel Soekawati van het Indonesische leger, staan dertig bataljons klaar voor de 
strijd in Nieuw-Guinea. 

24: Bij kampong Baad worden vanuit drie Lockheed C-130 Hercules-vliegtuigen weer twee-
honderdvijftien parachutisten afgeworpen. 
26: Tijdens een verkenningsvlucht ontdekt een Neptune aan weerszijde van de rivier Maro 
vijfenzeventig parachutisten die in hoge bomen zijn terecht gekomen.

Op het vliegveld van Merauke worden Hawkers-Hunters gestationeerd om ingezet te wor-
den in de strijd tegen de intensivering van Indonesische troepentransporten door de lucht.
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Juli
Ondanks regelmatig afgebroken onderhandelingen om tot een staakt het vuren te komen, 
voerde Indonesië de strijd op. De gevolgen daarvan waren min of meer gelijk aan die in de 
maand juni. Steeds vaker gebeurde het dat kampongbewoners zich mengden in de strijd. 
Infiltranten werden gevangen genomen en soms ook gedood. In Merauke werd de avond-
klok ingesteld. 

De Indonesische ambassadeur in de Sovjet Unie, Adam Malik, probeerde in de Verenigde 
Staten de verdaagde onderhandelingen tussen Indonesië en Nederland te hervatten. Op 31 
juli werd een voorlopig akkoord gesloten tussen Nederland en Indonesië. Het belangrijkste 
besluit was dat op 1 oktober 1962 een begin zou worden gemaakt met de tijdelijke over-
dracht van het gezag van Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties. De status van een voor-
lopig akkoord betekende dat de onderhandelingen gewoon doorgingen. Net als de strijd! 

Mariniers in actie

6: In de wijde omgeving van Merauke zijn vuurcontacten tussen Nederlandse en 
Indonesische troepen. Aan Indonesische zijde valt weer een dodelijk slachtoffer. Er zijn 
ook gewonden en er wordt veel materiaal op de vlucht achtergelaten. De volgende dag is er 
weer sprake van zeven Indonesische gesneuvelden.
23: Twee Nederlandse mariniers raken gewond als zij op korte afstand onder vuur worden 
genomen. Eén van hen overlijdt tijdens het vervoer. Onder grote belangstelling van de be-
volking wordt de marinier enkele uren later in Merauke begraven.
27: De Militaire Inlichtingen Dienst meldt dat achtduizend militairen vanuit Java wor-
den verscheept naar Nieuw-Guinea. Dat is voor de commandant strijdkrachten in Nieuw-
Guinea aanleiding om de Nederlandse regering te vragen om offensief te mogen optreden. 
Verzoek wordt afgewezen. 
29: Een Neptune van de Marine bestookt de Indonesische onderzeeboot ‘Kri Nagabanda’. 
Die weet te ontkomen. 

Augustus
Nog steeds werd er onderhandeld tussen Nederland, Indonesië, de Verenigde Naties en de 
Verenigde Staten om tot een volledig akkoord te komen. Er was dus nog steeds geen ‘staakt 
het vuren’ afgekondigd en Indonesië voerde de militaire activiteiten op.
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- Op 9 augustus sneuvelt een korporaal van de Landmacht bij Kaimana. 
- Op 14 augustus is een eenheid van mijn compagnie in actie op het eiland Misool in het 
Raja Ampatgebied. Een marinier en zijn pelotonscommandant worden getroffen door ge-
weervuur. De marinier is zwaar gewond en overlijdt later. Vier Indonesiërs komen ook om.

Intussen werd een grootschalige Indonesische aanval voorbereid. ‘Operatie Djajawidjaja’ 
zou worden uitgevoerd door zevenduizend parachutisten, vierduizend vijfhonderd-
vijftig mariniers en drie infanteriebrigades met ondersteunende wapens en diensten. 
Gevechtsvliegtuigen, dertig marineschepen en een transportvloot van hondertwintig 
koopvaardijschepen completeerden de aanvalsmacht. Deze eenheid vertrekt op 14 augus-
tus richting Nieuw-Guinea. Hoofddoel is Biak. Gelijktijdig zouden honderden parachutis-
ten boven Nieuw-Guinea worden afgeworpen om de Nederlandse strijdmacht verder te ver-
rassen. Een daadwerkelijke confrontatie wordt op 15 augustus, dus op het laatste moment, 
aan de conferentietafel tegengehouden. De invasievloot keerde terug. De Nederlandse 
strijdkrachten waren voorbereid, maar hebben niet kunnen bewijzen dat zij in staat waren 
de Indonesische aanval een forse klap te kunnen toedienen, zoals door militaire autoritei-
ten werd verwacht. In New York werd een akkoord gesloten waarin onder meer werd vastge-
legd dat pas op 18 augustus een wapenstilstand van kracht zou worden. Dat hield in dat de 
Nederlandse en Indonesische strijdkrachten nog dagelijks in actie kwamen terwijl er bijna 
een definitief akkoord was. Door de lucht en met motortorpedoboten werden steeds meer 
Indonesische militairen ingezet en het Nederlandse leger ging onverminderd door met het 
verdedigen van het grondgebied. Dus vielen er weer slachtoffers. Op 16 augustus raakt een 
luitenant van de Landmacht zwaargewond tijdens een vuurgevecht bij Fak Fak. Hij overleed 
een dag later. Twee dagen voordat ‘het staakt het vuren’ van kracht wordt!

Landmacht militairen en 

een Papoeagids rusten uit 

tijdens een patrouille.

Vanaf 18 augustus trad het ‘Plan Bunker’ in werking en de vijandelijkheden werden of-
ficieel gestaakt. De wapenstilstand ging in om 00.01 Greenwichtijd. In Nieuw-Guinea was 
het toen 09.01 uur. Het bleef echter spannend voor de aanwezige militairen. Van de geïnfil-
treerde Indonesische militairen was een deel nog niet opgespoord. 
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Niet iedereen was op de hoogte van het geproclameerde einde van de militaire confrontatie. 
Dat was zeker het geval bij Indonesische militairen die zich ophielden in de bush. Daardoor 
duurde de strijd voort totdat iedereen uiteindelijk was geïnformeerd. Nadat de vijande-
lijkheden op 18 augustus waren gestaakt, ontdekte een Neptune van de Marine de onder-
zeeboot Tjandrasa, die nog een aantal infiltranten aan wal zette bij de Tanah Merahbaai. 
Zij wisten niet dat een ‘staakt het vuren’ was afgekondigd. Ook in Hollandia werd continu 
militair ingezet op mogelijke activiteiten van Indonesische onderzeeboten. Op 21 augustus 
werden weer troepen aan land gezet door de Indonesische onderzeeboot ‘Casandra’.

September
Een deel uit de troonrede op Prinsjesdag 18 september 1962:
“Aan het einde van het afgesloten parlementaire jaar zijn met betrekking tot Westelijk Nieuw-Guinea 
ingrijpende beslissingen genomen. Ingrijpend voor ons Koninkrijk, ingrijpend voor de Papoea’s, die een 
eigen plaats in onze belangstelling hebben verworven. In eerbied gedenken wij allen die in de vervul-
ling van hun plicht, het offer van hun leven brachten. Met erkentelijkheid maakt de regering melding 
van de plichtsbetrachting en toewijding van hen, die in Nieuw-Guinea onder moeilijke omstandighe-
den hun taak verricht hebben. De regering hoopt dat de toekomst der Papoea’s, waarvoor de Verenigde 
Naties verantwoordelijkheid hebben aanvaard, voorspoedig zal zijn. Niet naar het verleden, maar naar 
de toekomst moet onze blik gericht zijn”. 

9: Vijfhonderddrieendertig Indonesische gevangenen worden verscheept naar Indonesië.
20: Radio Omroep Nieuw-Guinea speelt voor het laatst het Wilhelmus en het Papoeavolkslied.
30: Een PVK-soldaat weigert de Papoeavlag te strijken in zijn kazerne in Manokwari.
 Een ander wordt aangewezen en die voert de opdracht huilend uit. 

Oktober
1: Nederland draagt haar soevereiniteit over aan de VN. Vanaf die dag wordt het PVK
 ondergebracht bij de VN en is de Papoeavlag verboden. De Nederlandse vlag wappert tot 31
 december naast die van de VN. 

7: Op vliegveld Soesterberg staan achttien 
Nederlandse militairen opgebaard die tij-
dens gevechtshandelingen zijn gesneuveld. 
Door ziekte, ongevallen en oorlogshandelin-
gen zijn in Nieuw-Guinea ruim honderd 
Nederlandse militairen omgekomen.    
  

In Nieuw-Guinea begon vanaf de overdracht 
aan Indonesië een nieuwe ‘oorlog’ die veel 
langer zou gaan  duren en veel meer slacht-
offers zou kosten:

De strijd van Papoea’s tegen de gewelddadige on-
derdrukking door Indonesië.
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10. Alles komt goed

“Ik heb van je gedroomd Henk. Gedroomd dat je een ernstig ongeval krijgt!”. De mededeling 
wordt begeleid door een koor van nachtkwakers en de maan slingert gouden linten over de 
baai van Manokwari. Mijn reactie is zoiets als: “oh, nou ja, volgende keer beter” en we nemen 
nog een kouwe pot. Dromen en zeker die van anderen, maken nou eenmaal minder indruk 
dan de gedachte aan de volgende afmattende en spannende patrouille. Die zijn vaak zo 
belastend dat sommige mariniers zich vooraf zodanig verwonden, dat ze na een dokterscon-
sult vrijstelling voor de patrouille kregen. Een manier om in de veilige kazerne te kunnen 
blijven. Net als Gerard, die tijdens zijn eerste patrouille is verongelukt, waren we maar ge-
woon dienstplichtig en nauwelijks twintig jaar oud. Hans, de boodschapper van mijn latere 
ongeval, was mijn vanzelfsprekende vriend. Hij was onlangs in Manokwari getrouwd. Met 
de handschoen, in een plakkerig heet kantoortje onder een kreunende, verroeste ventilator. 
Truus, zijn vriendin, had hem geschreven dat ze zwanger was en in die tijd betekende dat 
trouwen om op die manier de schande voor Truus en haar katholieke familie te beperken. 
Hans en Truus hebben nooit kinderen gekregen!

Patrouilles waren afmattend. Kerst in de tropen. Hans (2e links) Henk en andere maten. 

                                                                        

“Snellius”
Hans en ik behoorden bij de 41ste infanterie compagnie. Hij als groepscommandant in pe-
loton 413 en ik in peloton 412. Beide pelotons hebben hun eigen activiteiten en daarom 
ontmoeten we elkaar meestal alleen in Manokwari waar we allebei ons tempatje op de woon-
boot hebben. Op zijn verjaardag nota bene zien we elkaar weer in een bosbivak op het eiland 
Waigeo. Een andere bijzonderheid was dat de boot met proviand en post de dag ervoor een 
verjaardagscadeau van Truus had afgeleverd. Een bakelieten langspeelplaat! Zwart glim-
mend ligt die daar in de tropenzon. Zonder afspeelapparatuur en elektriciteit natuurlijk. 
De balorigheid slaat toe. Hans belandt op zijn buik, met blote kont op een tafel die gemaakt 
is van hout uit het bos. De zwarte plaat wordt op zijn witte billen gelegd. Een stokje wordt 
met beleid door het gaatje van de plaat, in de bilspleet van Hans gestoken. De plaat wiebelt 
nog wat na op de geïmproviseerde draaitafel. Dan komt de verjaardagsvisite van vermagerde 
ongeschoren mariniers in actie. Handmatig wordt de plaat rondgedraaid en het hele koor 
bralt het lied op de plaat: ‘Du bist die Welt für mich’, gezongen door Rudolf Schock.

Zware van Nelle
Vele dromen en patrouilles later, dwalen mijn ogen weer weg over een glinsterende tropenzee. 
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Aan boord van de ‘Snellius’. Een paar uur voor het ongeval. Twee maanden bosbivak op het eiland Batanta.

Na een maandenlang verblijf in de bush van het afgelegen Raja Ampatgebied brengt het mari-
neschip ‘Snellius’ ons peloton van Sorong terug naar Manokwari. De zee fluoresceert groene 
slingerende banen in het zwarte water. Het geluid van de boeggolven doet zijn helende werk. 
Op weg naar de geborgenheid van Manokwari. We hebben een zware periode beleefd. Ik ge-
niet van het moment en van de gedachte aan een veilig verblijf straks in de kazerne. Met 
een echt bed, regelmatige maaltijden en brieven van thuis. Ik zoek het gezelschap van mijn 
maten op het achterdek. Er wordt voor mij plaats gemaakt op de rand waar het massale 
ijzeren luik op rust. Dichtbij de plek waar het luik scharniert. “Ruimte maken lui, het luik 
gaat open”, roept een gebiedende stem. Ook ik schuif wat op om de vier bemanningsleden 
de gelegenheid te geven het luik te openen. Het schip deint verder door de tropennacht op 
weg naar een veiliger oord. Opeens klinkt een waarschuwende schreeuw. Instinctief maak ik 
me kleiner. Het luik is losgeschoten. Het verplettert mijn gelukzalige gevoel en drie van mijn 
ruggenwervels. In shock beland ik op het natte, harde, ijzeren dek. De machines van het schip 
weten nog van niets en denderden verder. Richting Manokwari. Er wordt geschreeuwd. Mijn 
maten proberen me gerust te stellen met ‘een zware van Nelle’. Uiteindelijk word ik van mijn 
helse pijnen verlost door een spuit morfine. Opgeschrikt keert de Snellius 180 graden en ver-
breekt de glinsterende groene banen in hetzelfde fluorescerende water. Terug naar Sorong. 
Zeven lange uren luister ik verdoofd door de morfine naar het gestamp van de machines en de 
opbeurende woorden van mijn maten. Met een droge dreun bonkt het schip tegen de haven-
muur van Sorong. Op een brancard word ik van boord gedragen. Ik steek als groet mijn arm 
omhoog naar mijn maten. Een laatste groet. Een definitief afscheid van mijn maten waarmee 
ik zoveel indrukwekkende gebeurtenissen heb meegemaakt. Ineens ben ik heel erg alleen!



58

   

Een galerij van het ziekenhuis

Gillende infiltranten
Ondanks mijn verdoving knalt het neonlicht in het ziekenhuisje aan de zee in Sorong mij 
terug in de harde realiteit. De opgetrommelde dominee ziet het somber in. Tijdens het pijn-
lijke medisch onderzoek geef ik mij over en zak weg. Ik kom bij en zie mezelf liggend op 
een bed in een harnas van gips. Een binnenband van een fiets is als stootkussen in het gips 
bevestigd om de huid van mijn borst te beschermen. Ik ben alleen in een kleine ruimte op-
getrokken uit dunne houten wanden en begin te beseffen wat er is gebeurd. Even later zit 
Dokter Dibbes een sigaret te roken op de rand van mijn bed en vertelt wat ik mankeer. Dat 
klinkt minder onheilspellend dan wat de dominee aan mijn dierbaren thuis heeft verteld. 
‘Zij moesten maar bidden dat ik uit mijn lijden zou worden verlost’. 

De nachten duren lang door de pijn die naar later blijkt, vooral wordt veroorzaakt door een 
loeier van een bloeduitstorting die zich op mijn platgeslagen lendenwervels onder het gips 
heeft gevormd. Mijn volle gewicht ligt er bovenop. Regelmatig wordt de pijn onderdrukt 
door morfine die direct uit de koelkast in mijn bezwete lijf wordt gespoten. Als de mor-
fine ‘s nachts is uitgewerkt, gaat mijn gekerm de strijd aan met het geluid van gewonde 
Indonesische infiltranten in de kamer achter het houten wandje. Misschien zijn het wel 
dezelfde soldaten die gewond zijn geraakt tijdens de afgelopen acties met ons peloton. In de 
stilte van weer zo’n nacht lig ik te luisteren naar de voetstappen van een Papoeapolitieman, 
die de wacht loopt over de betonnen vloer van de buitengalerij. De ijzers onder zijn schoe-
nen galmen door de stilte van de nacht. Het is zijn taak om vooral de gewonde Indonesische 
infiltranten te bewaken. Als hun gekerm hem plotseling teveel wordt, ramt hij met de kolf 
van zijn karabijn de deur open en schreeuwt dat ze hun kop moeten houden. Zo niet, dan zal 
hij er eigenhandig voor zorgen dat ze alsnog sneuvelen. Als ik geluk heb, komt er ’s nachts 
iemand en smeek ik om morfine. Door de heilzame werking ervan zak ik weg in een zoveel-
ste hallucinerende droom. Mijn harnas van gips is het vest, waarmee een parachutist aan het 
valscherm is verbonden. Ik ben zo’n parachutist, maar dan een Indonesische! Een infiltrant 
die is afgeworpen boven de jungle van Nieuw-Guinea en opgespietst aan een tak hangt te 
bungelen. Ik wil mezelf bevrijden uit deze benarde positie en scheur mijn witte harnas van 
gips open. Er was immers aan de voorkant een opening in gemaakt om de extra pijn veroor-
zakende druk te verminderen.
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Onze eenheid gaat aan boord van de Snellius.

Sirenes en granaten
De verbazing van dokter Dibbes is begrijpelijk als hij de volgende ochtend de ravage ziet. 
Ik vertel hem over mijn droom die het gevolg is van gruwelijke gebeurtenissen die mij zijn 
verteld door andere mariniers. Zij waren erbij toen Indonesische parachutisten uit oerwoud-
reuzen werden gehaald. Sommige lijven waren in ontbinding. Weer was de morfine met 
mijn fantasie aan de haal gegaan. Alsof ik er zelf bij was geweest! Later begreep ik dat vete-
ranen ook zonder morfine, moeite kunnen hebben om fictie en werkelijkheid van elkaar te 
onderscheiden. Ik denk dat dit ook te maken heeft met het feit dat militairen van eenzelfde 
gevechtseenheid in wisselende samenstellingen opereren. Ze vertellen dan aan militairen 
die er niet bij waren hun indringende ervaringen. Sommige verhalen zijn zό ingrijpend dat 
een eigen versie van de gebeurtenis ontstaat. Je meent dat je er zelf bij was! Een volgende 
nacht lig ik weer wakker. Ik word opgeschrikt door sirenes en door het afvuren van granaten 
uit luchtafweergeschut, opgesteld langs de kust voor het 
ziekenhuis. Niemand komt vertellen wat er aan de hand is, dus ik heb volop de gelegenheid 
te fantaseren over een mogelijke luchtaanval door Indonesische vliegtuigen. Ik besef dat 
ik geen schuilplaats kan zoeken omdat ik niet mobiel ben. Zou ik dan toch nog in Nieuw-
Guinea om het leven komen?

Klysma
Af en toe word ik in mijn eenzaamheid wat afgeleid door een paartje tjitjaks. Tijdens een 
zoveelste paring boven mijn hoofd, stort het tweetal naar beneden. Hun koudbloedige lijf-
jes flatsen midden in mijn gezicht. De volgende dag zorgt een aantal maten uit mijn pe-
loton voor nieuwe afleiding. Ze zijn door mijn ongeval tijdelijk gehuisvest in Sorong. Ze 
hebben nog even de gelegenheid om mij een bezoekje te brengen, voordat ze opnieuw met 
de Snellius naar Manokwari vertrekken. Maar ja, mijn ontlasting is even daarvoor via een 
klysma opgewekt en het resultaat ligt dampend en meurend op een bruin zeiltje in mijn 
bed. Ik zie hun grijnzende hoofden verstarren. “Ha korporaal, we zien je straks weer”! En 
weg zijn ze. Nooit meer terug gezien! Een dag later krijg ik gezelschap van een sergeant van 
de Landmacht die door zijn linkerkuit is geschoten en ook van een soldaat met een kapot-
geschoten bovenbeen. De sergeant kan weer snel vertrekken. De kogel heeft weinig schade 
aangericht. Maar de soldaat blijft in mijn gezelschap. De aanblik van de blubberende paars-
rode chaos boven zijn knie leidt mij af van mijn eigen ellende. Het is afwachten of zijn been 
behouden kan blijven. Op de dag dat ik word overgebracht naar het ziekenhuis in Biak, is dat 
nog niet bekend. Ik weet niet of zijn been in Nieuw-Guinea is gebleven. 
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Weer naar Biak
Het transport naar het ziekenhuis in Biak gaat via een LCA van Sorong naar het kleine vlieg-
veld op het eiland Jefman. Ik word in een Dakota van de luchtmacht gehesen en naar Biak 
gevlogen. In het ziekenhuis krijg ik bezoek van marine-arts Verburg die mij aan boord van 
de Snellius de verlossende morfine had ingespoten. “Man wat heb jij een geluk gehad! 

Ik dacht dat ik je over boord moest zetten”! 
Hij is bezorgd. Het vliegtuig waarmee zijn 
vrouw en hun baby op weg waren van 
Merauke naar Biak, wordt vermist. In 1969 is 
het wrak ontdekt vanuit een ander vlieg-
tuig. Stukgeslagen tegen een bergwand. We 
drinken chocolademelk. Hij uit een kopje en 
ik via een speen op een flesje. “Goede reis 
straks naar Holland, marinier!” “Ja, bedankt 
dokter en ik hoop dat…..”. Het gips wordt 
wat bijgezaagd zodat de kleermaker een pas-
sende broek kan maken. Met behulp van een 
verpleger en krukken oefen ik om weer te 
kunnen lopen. Dan pas wordt bekeken of ik 
naar huis mag. Naar Holland! Naar mijn be-
zorgde dierbaren! 

Champagne of whisky
Begeleid door een ziekenpa kom ik terecht op een geïmproviseerd bed in een DC 8 van de KLM. 
Als het vliegtuig los komt van de vliegstrip, kijk ik naar beneden. Ik zie Papoeakinderen die 
op hun blote buik over de rand van een lege oliedrum hangen. Kinderen op zoek naar eten. 
Mede door wat direct daarna zou volgen, zal dat beeld mij altijd bijblijven. De geur van par-
fum, gevolgd door een zachte, verleidelijke vrouwenstem brengt me in andere sferen. “Wilt 
u iets drinken? Whisky of champagne?” Die stewardess, haar charmante verschijning, de 
geur van haar parfum, het aanbod van champagne of whisky, de hongerige Papoeakinderen, 
gewonde infiltranten, pijn, nachtmerries, angst, dorst, honger, vermoeidheid! Ik ben bijna 
eenentwintig jaar en voel me op dat moment zo geraakt, dat ik het gevoel heb dat de rest van 
mijn leven er niet meer toe doet. Een Australische dame komt naast me zitten en pakt mijn 
hand vast. Ze vraagt wat er met me is gebeurd en hoe oud ik ben. Ze vertelt dat haar zoon ook 
twintig jaar was toen hij tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelde in de jungle van Nieuw-
Guinea. Ik lijk op hem, zegt ze. “Oh, your mother will be so happy!” Ze aait over mijn wang.

Komt u voor het lijk?
Onder gejuich en tranen raken de wielen van het vliegtuig de Nederlandse bodem. We taxi-
en naar een plek achteraan op het vliegveld. Het voelt alsof Nederland niets mag weten van 
onze thuiskomst. Een ambulance nadert het vliegtuig. Mijn moeder zit naast de chauffeur. 
Ze heeft er op haar eigen manier op aangedrongen mij bij het vliegtuig te omarmen. De 
piloot schuift het rampje in de cockpit open en vraagt aan de chauffeur: “komt u voor het 
lijk”? Aan boord is een loden kist. Als er wordt gezegd dat de ambulance voor mij is, is het 
antwoord: “die is op krukken al op weg naar de hal!” 
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Daar word ik verenigd met mijn lief Yvonne, mijn vader en mijn broer Jan. Ma is intussen 
ook gearriveerd en na haar knuffel, regelt ze met het militaire ontvangstcomité dat ik mee 
naar huis mag in plaats van opgenomen te worden in het Marinehospitaal te Overveen. Mijn 
vader is nooit een prater geweest. Over Nieuw-Guinea heeft hij nooit met mij gesproken. 
Alleen toen heeft hij er wat over gezegd. In de auto vanaf Schiphol naar huis. Eén zin, zes 
woorden: “Hoeveel heb je er kapot geschoten”? 

Een vrij-vervoertje
Mijn revalidatie in Nieuw-Guinea en in het Marine Revalidatie Centrum te Leiden heeft maan-
den geduurd. Als ik een proces-verbaal wil ondertekenen, mag ik de dienst verlaten. Dat wil 
ik wel. Ik onderteken dat ik op dat moment minder dan 10% invalide ben. Dat houdt in dat 
vanaf dat moment Defensie niet meer aansprakelijkheid is voor eventuele lichamelijke man-
kementen in de toekomst. Eind december 1962 lever ik stuk voor stuk mijn militaire spullen 
in. Bij elke handeling wordt de materiële band met mijn diensttijd beetje voor beetje verbro-
ken. Zo, ze zijn van mij af! Ik krijg nog meegedeeld dat ik een rekening kan verwachten, want 
er ontbreekt het een en ander aan mijn ingeleverde uitrusting. In spijkerbroek en T-shirt 
verdwijn ik met alleen een handtas gevuld met wat toiletspullen door de indrukwekkende 
smeedijzeren poort van het revalidatiecentrum. Niemand merkt dat op. Geen groet, geen 
handdruk, geen beste wensen. Geen terugblik op de vervulling van vierentwintig maanden 
dienstplicht met besneeuwde, ijzig koude bivakken op een bevroren Nederlands heideveld. 
Natte pleuris, kotsen in een gasmasker in een ondergrondse rioolbuis. Hitte, spanning, angst 
en afzien in de bush van Nieuw-Guinea. Treuren om een omgekomen vriend. Doodziek door 
malaria. Kermen van pijn in een harnas van gips. Het verdriet van een moeder en het diepe 
verlangen van Yvonne. Een vrij-vervoertje. Enkele reis Leiden-Arnhem. That’s it!
 
Alles komt goed
Vierendertig jaar later ben ik, samen met Yvonne, weer voor het eerst terug in Manokwari. Het is 
nacht en ik voel me ziek. Het Arfakhotel waar we verblijven, was toen het Gouvernementshotel; 
het was ‘de soos’ voor officieren. Het ligt een paar honderd meter verwijderd van onze voor-
malige kazerne: de plek waar Hans in 1961 zijn voorspellende droom openbaarde. Twee jaar 
voor onze reis naar Nieuw-Guinea is hij overleden. Asbestkanker! We waren nog tientallen 
jaren maten gebleven, maar uiteindelijk waren we elkaar uit het oog verloren. Mijn tranen tij-
dens zijn uitvaart waren doordrenkt met herinneringen uit Nieuw-Guinea. Ik slaap onrustig, 
voel me beroerd. Door de kapotte, stoffige horren klinkt opnieuw een koor van boomkikkers 
en andere nachtkwakers. De baai van Manokwari schittert in het licht van de maan. En in-
eens, is hij daar! Hans! Daar staat hij aan het voeteneinde van mijn bed! In volle glorie, omlijst 
door licht en rust. Dan klinkt zijn stem: ”Henk, alles komt goed”! Zijn verschijning lost zich 
op. Ik val in een verlossende slaap en weet voor altijd: “alles komt goed”.
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11. Nieuwe start

Papuavirus
Van het Papuavirus word je niet ziek. Het verandert je leven wel! Toen ik in 1962 uit Nieuw-
Guinea terugkwam, voelde ik dat heel diep van binnen. Dat zei ik tegen Yvonne zonder 
te beseffen wat het concreet betekende. Zo bleek onder andere dat ik moeite had met het 
omgaan met luxe. Aftershave vond ik onzin, zelfs decadent. Jarenlang was ik nog gehecht 
aan Life-boyzeep. Maar ja, ik was opgeleid om mijn carrière verder te ontwikkelen in chique 
restaurants. In restaurant ‘Royal’ in Arnhem kon ik weer aan het werk. Na een korte periode 
promoveerde ik naar hotel ‘De Witte’ in Amersfoort. Mijn eerste kennismaking met een 
restaurantcultuur die wordt ‘begluurd’ en beoordeeld door de ‘sterrenwacht’ van Michelin. 
Daar begon ik te merken hoe anders ik in het leven stond na Nieuw-Guinea. Autoriteit zon-
der capaciteit accepteerde ik niet. Ook niet van restaurantgasten die dachten dat status en 
afkomst een legitimatie zou zijn voor hufterig en discriminerend gedrag. Het escaleerde, 
toen pas geïnstalleerde officieren van de Huzaren van Boreel zich dronken en brallend aan 
tafel misdroegen. Eén van die officieren bond een servet om zijn schedel, stopte de bloemen 
uit de vaas die op tafel stond er achterin en begon aan de staarten van gebakken zeetongen 
van andere gasten te trekken. Ik heb zijn hand toen bijna platgeslagen met een vette dien-
doek. Het restaurant stond op zijn kop en met een pruillip deed hij zijn beklag bij de directie. 
Dat had hij beter niet kunnen doen, want de Marechaussee heeft ons vervolgens van het hele 
zootje huzaren verlost. Op een ander moment ontving ik van de dronken overste en com-
mandant van hetzelfde regiment één gulden fooi met de mededeling: “zo kèrel, kun jij ook 
eens naar de hoeren”! Ik heb toen de hele fooienpot over hem uitgestrooid en daar aan toege-
voegd: “alstublieft, dit kunt u als vaste klant van een hoerenkeet beter gebruiken dan ik!” Na 
een werkervaring in Duitsland werd ik gerant van restaurant  Kasteel Doorwerth. Ook een 
restaurant met een Michelinster. Tijdens het diner had een vaste gast met een voorname 
status, één van de mooiste culinaire klassiekers besteld: ‘Homard Armoricaine’. De begelei-
dende rijst, geparfumeerd met de duurste saffraan, werd verontwaardigd opzij geschoven: 
“dit Javanenvoer vreet ik niet!” Ik kreeg een flashback en zag Papoeakinderen die hongerig 
over de rand hingen van een oude oliedrum die als afvalton diende, op zoek naar eetbaar 
afval. Die keer kon ik me echter beter beheersen en aangeven waarom ik vond dat hij zich 
moest schamen. Ik was weer op de goede weg. Een weg die sterk bepaald werd door mijn 
ervaringen als marinier in Nieuw-Guinea.

Links 1954 - Rechts 1958

En toch daarna marinier 

geworden!
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Afgemeerd  marineschip
Met Yvonne trouwde ik in 1965 en onze zonen Bas en Mark werden de kroon op ons huwe-
lijk. Het toetje kwam later met de komst van onze kleinkinderen Freek en Isabelle. Ik ben gek 
op toetjes, én op mijn schoondochters Annemarie en Hellen! Het was fijn dat Yvonne en ik 
al dikke verkering hadden tijdens mijn uitzending naar Nieuw-Guinea. Ondanks dat wij zo 
ver en zo lang van elkaar verwijderd waren, voelde ik altijd haar aanwezigheid en liefde. We 
hebben tijdens verschillende reizen naar Nieuw-Guinea plekken bezocht waarover ik haar 
tijdens mijn diensttijd had geschreven. Heel bijzonder was het, toen ik op het pontje van 
Rotterdam naar de Hoekse Waard, ‘iets bekends’ zag in de vergane glorie van een afgemeerd 
marineschip. Geheel onverwacht stonden we oog in oog met ‘De Snellius’. Op mijn vraag 
aan de man van de werf of we even aan boord mochten, was het antwoord: “dat mag, als je 
maar niet gaat janken!” Hij maakte regelmatig mee dat bezoekers emotioneel werden als ze 
na vele jaren weer aan boord gingen. Eigenlijk was ik te verbijsterd om te gaan janken. Ik was 
verbijsterd door deze geheel onverwachte gebeurtenis. Het was zo onwerkelijk om samen bij 
het luik te staan dat mij vijfendertig jaar daarvoor, aan de andere kant van de wereld, bijna 
scalpeerde en drie van mijn lendenwervels had platgeslagen. 

Naar school
Het werken in de culinaire horeca was me op het lijf geschreven. Een boeiende wereld met 
prachtige producten en contacten met interessante mensen. Het vak gerant/restaurantma-
nager doet een beroep op capaciteiten waarover ik bleek te beschikken. Maar het werk moet 
ook meestal gedaan worden op tijden dat anderen, dus ook Bas en Mark, hun vrije tijd invul-
den.Toen de jongens naar de basisschool gingen, besloot ik het roer om te gooien en ook maar 
weer naar school te gaan. Dat deed ik enerzijds als onbevoegd docent in het horecaonderwijs 
en anderzijds via een jarenlange studie aan de lerarenopleiding. Uiteindelijk was ik met een 
tweedegraads bevoegdheid volop betrokken bij alle niveaus van het Horecaonderwijs. Zo’n 
achttien jaar heb ik als docent, coördinator, adjunct-directeur en lid van de centrale directie 
in het lager, middelbaar en hoger horeca- en bakkerijonderwijs mijn bijdrage geleverd aan 
de beroepsopleiding van jonge mensen. Een uitdagende en inspirerende bezigheid die me 
veel voldoening heeft gegeven. 
Ik ben een bevoorrecht mens!
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12.Terug naar Nieuw-Guinea

1962: Arfakkers op een bergweg rond Manokwari en moderne Papoea’s die in dezelfde stad laten zien dat zij zich zorgen 

maken over de afloop van onderhandelingen tussen Nederland en Indonesië over de toekomst van Nieuw-Guinea.

Bovenstaande beelden zijn vierendertig jaar oud als het moment aanbreekt om de bestem-
ming te bepalen van een verre reis. Onze spaarpot was gevuld. Een aantal exotische opties 
werden genoemd. Totdat iemand opmerkte: “waarom niet naar Nieuw-Guinea, Henk”? Alsof 
dat voor mij vanzelfsprekend zou zijn. Ik merkte dat ik terughoudend reageerde. Ik had 
tijd nodig om vast te stellen wat daarvan de oorzaak was. De gedachte aan een mogelijke 
terugkeer is te vergelijken met een lange reis maken naar de plek van je voorbije jeugd. Het 
huis is er niet meer, op de plaats van de geurende lindeboom ligt een stuk geasfalteerde weg 
en op een plek waar vervelende dingen zijn gebeurd, wil je liever niet meer terugkomen. Er 
is na 1962 in Nieuw-Guinea zoveel gebeurd. Het gebied heet dan Irian Jaya. Papoea’s wor-
den onderdrukt en er zijn heel veel slachtoffers gevallen. Ik zal geconfronteerd worden met 
Indonesische militairen die de Papoeabevolking intimideren en regelmatig fysiek geweld 
tegen hen gebruiken. Wat zal ik er van merken op straat? Hoe zullen Papoea’s reageren als 
ze weten dat ik één van die Nederlanders ben die hen ‘in de steek heeft gelaten’? Ik kom ook 
dicht bij mijn ervaringen tijdens acties om infiltranten op te sporen en andere indringende 
gebeurtenissen. Ik denk aan Gerard die tijdens zijn eerste patrouille is verongelukt. Ik be-
sluit om te gaan, maar ik wil vooraf een ontmoeting met de familie van Gerard. Zijn moeder 
is een lieve frêle vrouw die net als zijn broers en zussen de kennismaking heel bijzonder 
vindt. Bijzonder vooral, “omdat er blijkbaar ook andere mensen bestaan die zich nog steeds 
betrokken voelen bij Gerard”, zoals een van de familieleden zegt. Zij voelen zich door de 
overheid in de steek gelaten en hebben nog steeds verdriet. Er wordt verteld dat Gerard is 
overgebracht naar het ereveld Kembang Kuning op Java. Bij het afscheid beloof ik na de reis 
weer op bezoek te komen om verslag te doen van mijn ervaringen.

Pandu en Pelni
We zijn in Jakarta. Koloniale geesten dwalen tussen glimmende bankgebouwen en door 
krottenwijken. Een mechanisch, melancholisch melodietje klinkt door Jalan Kramat VI. Het 
dwarrelt rond een ijskarretje dat dagelijks zijn rondjes rijdt door de buurt. De kleine ijsver-
koper fietst met blote voeten. Met gestrekte tenen haalt hij maar net de trappers. Even later 
een belletje dat klinkt naar Kerstmis. Het kondigt een ‘kaki tiga buahan’ aan: een houten 
fruitstalletje met twee fietswielen en een houten steunpoot. Achter de gebarsten ruitjes lig-
gen vruchten, in hapklare brokjes gesneden. Het mesje waarmee de man dat doet ziet er 
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uit als het aardappelschilmesje van mijn moeder. Aan het bebloede lapje om zijn vinger te 
zien, is het pas geslepen. Mijn moeder deed dat slijpen overigens aan de buitenmuur bij de 
keuken. De stenen en het mesje werden er glad en hol van.  
Dan klinkt een nasaal “nak-nak, nak-nak”! Een kikker in het hartje van Jakarta? Het blijkt 
een verkoper van kleine hapjes te zijn. Door het gewicht van ‘de pikulan’, schommelt hij met 
kleine stapjes in onze richting.

Het spoelwater in de warung lijkt op het water van de rivier die door de wijk stroomt.

Onze gastheer Pandu, legt uit dat nak-nak een afkorting is van enak. Lekker-lekker dus die 
hapjes. Maar Pandu vindt dat we nog te kort in Indonesië zijn om dit lekkers te kunnen ver-
dragen. Aan de overkant van het ‘losmen’ van Pandu staat een tent die als ‘warung’ dient. 
Ik kijk hoe miesoep wordt gemaakt voor de enige gast die op één van de houten banken een 
kreteksigaret rookt. Een plastic kom wordt uit een emmer water gevist en met een grijs, vod-
dig lapje schoongemaakt. Het spoelwater lijkt op dat van de rivier die door de wijk Kramat 
stroomt. De garnituur van de soep bestaat uit slierten mie en plakjes ‘hondenpoot’, zoals 
we de Indonesische worstjes noemen. Nadat de man met een mes wat vezeltjes van een bot 
heeft geschraapt, wordt de hete bouillon erop geschonken. De gast knikt heftig van opwin-
ding en maakt tevreden knorgeluiden na de eerste slurp. Hij blijkt een verzamelaar van oud 
papier te zijn en heeft zijn houten kar tegenover de warung geparkeerd. Een collega papier-
verzamelaar stalt zijn kar er achter en kijkt in die van de warunggast. Met een verbaasde 
blik roept hij daarna in zijn richting: “èh, kosong, bagaimana”?! Hé, je kar is leeg, hoe kun 
je daar dan miesoep zitten slurpen? Mensen in Indonesië hebben weinig woorden nodig! 
We gaan op weg naar de haven van Tanjung Priok. Onze auto wordt onderdeel van de ver-
keershectiek van Jakarta. Het is een mêlee van vaak krakkemikkige vehikels die contrasteren 
met glimmende nieuwe bankgebouwen. Pandu laat zich als Hadji van zijn beste kant zien. 
Overal waar hij moet stoppen gaat het raam open en deelt hij muntjes en smoezelige flapjes 
uit. Jongens die het vuil op de voorruit verdelen met een natte lap of wat tokkelen op een 
zelfgemaakte gitaar, kranten- en waterverkopers en bedelaars. Iedereen krijgt wat! Een man 
in lompen die zich verplaatst op een plank met wieltjes, probeert nog snel aan te haken om 
ook zijn deel te ontvangen. Hij zet zich krachtig af op het asfalt met een beenstomp die om-
wikkeld is met een smerige doek en een lap rubber van een autoband.
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Het verkeerslicht kleurt groen en….. Pandu manoeuvreert zigzaggend door massa’s voertui-
gen en wolken uitlaatgassen naar een veiliger plek. De man in lompen ontvangt zijn geld. 
Niemand toetert! Een jongeman met een bos levende witte kippen op zijn brommer kan de 
man nog net ontwijken. Achter op zijn shirt staat: Bergkamp. Twee jongens van een jaar of 
zes zitten op een betonnen rand, die twee autowegen scheidt. Van de oorspronkelijke vier 
banen heeft het brullende verkeer er zes gemaakt. Met vrolijke gezichten trekken ze elkaars 
slierten kauwgom uit de mond om ze daarna weer terug te laten schieten. Onder viaducten 
en op delen asfalt die geen onderdeel zijn van de rijbaan, wonen en werken mensen. Zij 
verdienen hun geld met auto’s wassen, banden repareren en olie verversen. Maar ook met 
uitdeuken en lak spuiten. Klaar terwijl je wacht! We rijden het haventerrein van Tanjung 
Priok op. Daar ligt de ‘Ciremai’; één van de passagiersschepen van rederij Pelni die door 
de Indonesische archipel varen. Zo’n tweeduizend  mensen, bepakt en bezakt met barang, 
krioelen door elkaar. Ik bedenk wat zich door de eeuwen heen in deze belangrijkste haven 
van Java heeft afgespeeld. Zoveel tranen van verdriet en blijdschap. Al die geuren en gelui-
den. Twee dreunen, als van een reuzentuba uit de hoorn van de Ciremai. We worden door 
de menigte in de richting van het gangboord gestuwd. Mensen dreigen elkaar op de smalle 
loopplank onder de voet te lopen. Voor de aanwezige politieagenten een mooie gelegenheid 
om er met lange wapenstokken eens flink op los te rammen. Iedereen is aan boord. Mensen 
zwaaien naar elkaar. Wij zwaaien naar Pandu. Ook nu weer tranen. We gaan op weg naar 
Manokwari. Zes dagen varen, dan ben ik na 34 jaar weer in Nieuw-Guinea! Of is het Irian 
Jaya, Papua Barat, Irian Barat, West Papua of Papua, zoals de Papoea’s willen? Papua dus! Op 
dat moment al drieendertig jaar een Indonesische provincie.

Gifgroene drilpudding
In de onderste ruimten van de Ceremai verblijven honderden passagiers. Zij betalen omgere-
kend, een paar gulden voor een plek op de ijzeren vloer van een ruftende, hete stal voor men-
sen. Wij betalen bijna zeshonderd gulden voor ons luxe onderkomen. Omzichtig lopen we 
tussen hen door naar boven. Bevreesd om op uit stekende ledematen te gaan staan. Bruine 
ogen kijken vanaf een matje naar ons omhoog. Ik voel me een blanke, stinkend rijke exoot! 
Gegeneerd vervolgen we onze route naar een hut met airco, douche, toilet en uitzicht naar 
buiten. Later blijkt dat we via de intercom, ook in onze hut, iedere dag worden opgeroepen 
om naar de moskee te gaan.

Matrozen met veiligheidshelm en teenslippers laden tonnen vracht aan boord. Drie lange me-
lancholische stoten galmen uit de scheepstuba. Ladders en trossen worden binnengehaald. 
Scheepsschroeven breken de waterspiegel. De Ceremai glijdt weg van de kade. Vrouwen wui-
ven met doekjes naar jonge militairen en drogen hun tranen. In het scheepsrestaurant eten 
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we gifgroene drilpudding begeleid door melancholische muziek van een bandje. De boeg 
van de Ciremai wijst richting Sulawesi.  

Makassar
Makassar is de eerste van de zes plekken waar wordt afgemeerd. Natuurlijk gaan we passa-
gieren. We eten ‘udang karang’ en ‘pisang epe’ . Bezoeken Fort Rotterdam, Chinese tempels, 
moskeeën en kerken. Anker bier! 

Banggai
Banggai is een van de eilanden van de Banggai-archipel aan de oostkust van Sulawesi. Naakte 
jongens duiken naar muntgeld dat door passagiers naar beneden wordt gegooid. Het smerige 
geld bewaren ze in hun mond. Hun bruine lijven, glimmend zwart van olie die op het water 
drijft. Als het schip al is vertrokken, komt een prauw langszij. Een zwabberende trap wordt 
neergelaten die onzeker wordt beklommen door drie jonge vrouwen. Ze klampen zich vast 
aan touwen terwijl passagiers hen schreeuwend aanmoedigen. Hun lange, kleurige gewaden 
wapperen in de wind. Er klinkt gejoel als ze aan boord getrokken worden. Op dat moment 
draait één van hen haar hoofd naar de kade en wuift met een doekje. Ze staat kaarsrecht en 
statig, zich bewust van het moment. Wat een uitstraling! Het gejoel houdt op en de motoren 
van de Ceremai grommen als de ingewanden van de vulkaan waar het schip naar is vernoemd. 
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Bau-Bau 
Bau-Bau is een groepje eilanden voor de 
oostkust van Zuid-Sulawesi. In het don-
kerste donker gaat het schip voor anker. 
Schijnwerpers verscheuren de blauwzwarte 
kalmte van de nacht. In de felle lichtbundels 
verschijnen lange, smalle prauwen die zijn 
overladen met mensen en goederen. Onder 
luid geroep en zwaaiende gebaren wordt 
geprobeerd de aandacht te trekken van 
passagiers. Manden met vooral etenswaren 
zwaaien door de lucht op weg naar kopers 
op de diverse dekken. Een mand slaat stuk 
tegen de scheepswand. Er wordt gelachen en 
getreurd. Met mijn hoofd vol exotische beel-
den ga ik op zoek naar mijn hut.

“Allah akbar”
De boeg van de Ceremai snijdt door het diep-
blauwe water van een nauwe doorgang, be-
grensd door bergachtige kuststroken. Dwars 
op de vaarroute liggen tientallen prauwen 
met vrouwen en kinderen. Het indringende 
geluid van de scheepshoorn draagt ver over het water. Het waarschuwt de mensen voor het 
gevaar dat zij lopen. Het schip vaart op volle snelheid! De vrouwen steken hun handen om-
hoog en roepen om geld. Als er muntgeld naar beneden wordt gegooid, springen kinderen 
in het water. Hoge boeggolven zorgen voor een angstwekkend tafereel! De oproep van de 
Imam door de intercom voor het middaggebed weerkaatst tegen de groene heuvels. Ik blijf 
verbijsterd omkijken. Ik zie een prauw die omslaat door de hoge golven. Spartelende mensen 
in het water. Sloffende mensen op weg naar de gebedsdienst. ‘Allah akbar’!

Bitung
De stad Bitung heeft kennelijk iets met Parijs. Vanuit een dokar, een rijtuigje getrokken 
door kleine broodmagere paarden, ontdekken we een mini-Eiffeltoren en een indrukwek-
kende Rooms-katholieke kerk. ‘Allah is minder akbar’ in Noord-Sulawesi! In een stoffige 
etalage staat een oude Fongersfiets met trommelremmen. Onder de halfvergane, bestofte 
snelbinders, is een oude lederen aktetas geklemd. Op de achtergrond hangen verspochtte 
reclamedoeken waarop nog net te lezen is dat hier ooit werd opgeroepen om Bleu Band 
margarine en Prodent tandpasta te gebruiken. Op de markt wijzen vrouwen schaterlachend 
naar mijn puntige neus. Vastgebonden honden kijken schichtig omhoog naar een mogelijk 
nieuw baasje. Kermend trekken ze het touw diep in het vlees van hun poot. Baasjes van 
honden in Sulawesi vinden dat niet erg. Het vlees komt straks toch tot rust in een pittige 
marinade. Ik koop geen potentieverhogende krokodillen-penis. In ‘Restoran Paris’ gebaart 
een etende Chinees ons dat hij geld nodig heeft om een kunstgebit aan te schaffen. Bitung; 
we zullen er een paar jaar later terug zijn. Een Buginese schoener en Yvonne overleven dan 
een tropische storm. 
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Ternate 
De Molukken! Historische boeken worden 
opengeslagen. Strijd om kruidnagels tussen 
Portugese, Spaanse, Engelse en Nederlandse 
overheersers. De machtige sultans! Gunung 
Gamalama is een actieve vulkaan die met 
zijn enorme hoogte het kleine eiland be-
heerst. Ik zie de eerste Papoea’s aan boord. Ik 
wil eigenlijk vragen of ik even aan hen mag 
zitten. Even ruiken. Even praten. Ik slaap on-
rustig. We naderen Papua. 

De oude vulkaan ligt in warm, roze avondlicht. Witte wolken hangen stil rondom de top. Beneden staan kleine huizen tussen 

wuivende kokospalmen. Rook dwarrelt omhoog. Schepen op een helling. Prauwen trekken rimpels in het water. De vulkaan 

bedreigt niets en niemand meer. 

Batanta
Ik sta in het eerste ochtendlicht van Papua dat over hooggelegen oerbossen de Ceremai be-
reikt. Volgens de kaart varen we straks langs de kust van Batanta. Het is moeilijk voor te stel-
len dat ik op ditzelfde jungle-eiland in 1962 twee maanden heb gebivakkeerd. Hondenwacht, 
schuttersputten, infiltranten, patrouilles, hitte, angst, uitputting, dorst, python, kuskus, 
jaarvogelsoep, rivierkreeftjes, promotie, de niersteenaanval van Peter. “Lomba-lomba” roept 
iemand! Bruinvissen buitelen over elkaar heen naast het schip. Net als toen. Ik moet denken 
aan een recente toeristische folder die een reis beschrijft met een schoener door dit gebied 
dat Raja Ampat wordt genoemd. ‘Op het kleine strand van Batanta met uitzicht op een ko-
raalrif, hebben we een lunch met geroosterde vis’. Zo’n bericht ontluistert de magie van 
jonge dienstplichtige mariniers die veertig jaar daarvoor op hetzelfde strand een landing 
uitvoerden in vijandelijk gebied.
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Sorong
Het kleine witte hospitaal langs de weg aan zee is er nog. Ik zoek naar bekende plekken. Was 
dat mijn kamer? Mijn lichaam in een harnas van gips. Gewonde Nederlandse en Indonesische 
soldaten. Hun kamers grenzen aan elkaar, gescheiden door een bamboewand. Kreten van 
pijn en angst. Wat betekent het ratelend afweergeschut ‘s nachts? Via een foto en andere 
herinneringen brengt een taxi ons naar een straat achter een slordig kerkhof. De huizen, 
waarin wij als mariniers woonden zijn er nog. Destijds waren ze verlaten door Nederlandse 
gezinnen. Door intensivering  van Indonesische infiltraties waren vrouwen en kinderen ge-
repatrieerd naar Nederland. Indonesische kinderen komen nu opgewonden rennend op ons 
af. Ik kijk rond en zie ‘mijn’ huis met de veranda. In 1962 speelden we daar ‘s avonds poker 
bij een kerosinelampje. Op één van die avonden werd ik geveld door malaria. 

De oerwoudreus achter ons huis in Sorong Onze tijdelijke woning in Sorong 

Manokwari
Onze ‘kapal putih’ rondt de achterkant van de Vogelkop. De dag is twee uur oud. Daar is de 
baai! De Geelvinkbaai! Tussen het eiland Lemon en het Arfakgebergte glijdt de Ceremai de 
haven van Manokwari binnen. Het geluid van de scheepshoorn wordt opgezogen door de 
bossen rond Gunung Meja. Waar is mijn emotie? Ben ik gedrogeerd door Lariam? Hier was 
ik toch? Net twintig jaar en zo ver van mijn dierbaren! De woonboot is weg. Kinderen spelen 
in het verroeste karkas van ‘onze’ LCPR. Pasir putih is er nog wel. Zonder Gerard.
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“Mister, mister”
Op straat lopen geen Arfakkers meer in een rode schaamlap, pijl en boog op de schouder en 
een varken op de rug gebonden. Japanse brommers braken nu blauwe rook over zinderend 
asfalt. Natuurlijk wil ik mijn voormalige kazerne bezoeken. De onderofficier van de wacht 
komt uit dezelfde wachtkeet als die van toen. Hij snapt niets van mijn verhaal. Hij doet moei-
lijk, maar de commandant van de kazerne geeft uiteindelijk toestemming. Ik krijg een half 
uur om onder begeleiding rond te wandelen en mag geen foto’s maken! Ik kijk om me heen 
en zie verpauperde gebouwen uit de Nederlandse tijd. Waslijnen met vergeeld ondergoed. 
Kinderen met snotneuzen die gillend om me heen lopen. “Mister, mister”! Geen foto’s ma-
ken! Op een oude, betonnen tennisbaan aan de overkant van de straat ligt was te drogen. Als 
straks de laatste zonnestralen de heuvels raken, spelen Indonesische officieren er hun par-
tijtje. De zolen van hun tennisschoenen zullen piepend over de onzichtbare afdrukken van 
de schoenen van Nederlandse officieren schuren. Ik hoor weer hun luide stemmen. Blanke 
vrouwen in rotan stoelen. IJsblokjes rinkelend  in een glas. Een film glijdt voorbij. 

Mijn bewakers vragen of ik een foto van hen wil maken. Ik moet er ook op. Lachend kijken 
we in de lens. Een foto voor thuis met zo’n rare Belanda, dat mag natuurlijk wél! In dezelfde 
vlaggenmast wappert nog steeds een vlag. Een rode en een witte horizontale baan. Zonder 
blauw.

De volgende dag maak ik kennis met Zeth. Zeth Rumbewas: de “gekooide paradijsvogel”.
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Het verdriet van mijn moeder
Vanaf het Arfakhotel kijk ik over de stad aan de baai. De zon verwarmt het bos aan de over-
kant. Verdampt vocht ontstijgt aan oerwoudreuzen en creëert een mystieke sfeer. Kikkers, 
padden, gekko’s en cicaden luiden de avond in. Door open vensters van houten huizen 
klinkt gezang dat me ontroert. Mijn gedachten gaan terug. Ik denk aan het verdriet van mijn 
moeder. Ze moest huilen, toen ze een pakje uitpakte dat ik haar had gestuurd. Het was een 
verzilverd theezeefje, versierd met een paradijsvogel. Naderhand bleek dat onze hond Dukie 
getuige was geweest van het verdriet van mijn moeder. Elke keer als daarna het theezeefje 
werd gebruikt, begon hij luid te janken. Yvonne is er nu wél bij. Ze kent mijn belevenissen 
uit de vele brieven die ik haar schreef en later vertelde. Ik voel me bevoorrecht dat we hier 
nu samen kunnen zijn. Bij het laatste licht maak ik een foto van Manokwari. Voor de moeder 
van Gerard. Mijn moeder is overleden. Wie beseft het pijnlijke verdriet van de moeders van 
uitgezonden soldaten?

Manusia Papua 
Terug in Nederland merk ik dat Papua me 
niet meer los zal laten. De besmetting is 
chronisch.  Die gekrenkte, onderdrukte, in 
de steek gelaten Papoea’s. De schoonheid van 
het land. Mijn plaatsvervangende schaamte. 
Ik moet me inzetten om hen te helpen. De 
aalmoezenier had het in 1961 al gevraagd! 
Stichting Manusia Papua is een feit!
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13. Het Nieuw-Guinea Herinneringskruis

Op 29 september 1962 werd bij Koninklijk Besluit het Nieuw-Guinea Herinneringskruis in-
gesteld. Voor militairen die in 1962 hadden deelgenomen aan een gewapend optreden tegen 
“kwaadwilligen” werd “een op het lint bevestigde gesp met het jaartal 1962” toegevoegd. Zo 
luidt een deel van de officiële tekst. Die kwaadwilligen waren Indonesische militairen die 
door ons ‘pelopor’ werden genoemd. Mijn herinneringskruis plofte, verpakt in een bruine 
envelop, op de deurmat van mijn ouders. Zwaar gewond door het ongeval aan boord van Hr 
Ms. Snellius, lag ik op een geïmproviseerd bed in de huiskamer en nam de envelop in ont-
vangst. De gesp was op het lint bevestigd. Als het harde bewijs van mijn deelname aan het 
optreden tegen die kwaadwilligen. Het was de eerste en laatste attentie van de Nederlandse 
overheid die ik heb ontvangen.

Na onze eerste reis naar Papua heb ik conform de afspraak, de familie van Gerard weer be-
zocht. Ik had een foto van Manokwari meegenomen ter nagedachtenis aan Gerard. Die heb 
ik aan zijn moeder overhandigd. Ik was niet op het Nederlands militair ereveld Kembang 
Kuning in Surabaya geweest om het graf van Gerard te bezoeken. Intussen had ik wel vast-
gesteld dat aan Gerard, en aan andere militairen die in Nieuw-Guinea waren gesneuveld, 
niet het Nieuw-Guinea Herinneringskruis (postuum) was toegekend. Nadat ik daartoe bij het 
Ministerie van Defensie een aanvraag voor Gerard had ingediend, werd met een bescheiden 
ceremonie in gezelschap van broers en zussen van Gerard, de onderscheiding alsnog uitge-
reikt aan zijn moeder. Na de plechtigheid informeerde ik bij de dienstdoende officier van de 
Koninklijke Marine naar de reden waarom Defensie had nagelaten om deze eer te betuigen 
aan omgekomen militairen. Het antwoord was: “ het is onmogelijk om na te gaan wie dat 
allemaal zijn geweest”! 

 
Links: Vak KDH-C Nr.75: 

Ereveld Kembang Kuning, 

Surabaya.

Rechts: Gerard heeft 

zijn plek tussen meer 

dan vijfduizend andere 

Nederlanders.
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14. Het begin van een missie

We hebben het over voormalig Nederlands Nieuw-Guinea. Over mijn diensttijd daar in 1961-
1962 en over de periode vanaf mijn terugkeer in 1996. Bij die ene reis in 1996 is het niet ge-
bleven. Ik was geraakt door de omstandigheden waaronder de Papoeabevolking moest leven 
onder het regime van Indonesië. Mijn kennismaking met Zeth Rumbewas, als ook wat hij 
en andere Papoea’s mij hebben verteld over schending van mensenrechten in Papua, heeft 
ertoe bijgedragen dat ik voelde dat ik daar iets mee moest doen. 

Het begint met een kopje thee
In 1996 loop ik over een verhard weggetje richting postkantoor. Vanuit een klein houten 
huis hoor ik: “mijnheer….dari Belanda”? Ja, ik kom uit Nederland. Na 34 jaar weer terug 
in Manokwari. Zeth vraagt mij om binnen te komen. Yuliana, zijn bescheiden echtgenote, 
schuift ook aan. De verhalen komen snel los tijdens een kopje thee in zijn schamele woning, 
die hij spottend ‘Histana Papua’ (Papuapaleis) noemt. We blijken beiden te zijn getekend 
door de strijd om het land te behouden voor de Papoea’s. Mijn blik gaat, vanaf een muis 
die onder de tafel smikkelt van gemorste suikerkorrels, omhoog naar een plankje aan de 
muur. Ik vraag Zeth naar het enige boek dat er op staat. Het blijkt een woordenboek Maleis-
Nederlands uit 1937 te zijn. De gerafelde bladzijden worden met elastiekjes bij elkaar ge-
houden. “Daar lees ik elke dag in”, zegt Zeth. Toen wij onze correspondentie begonnen, die 
overigens tot aan zijn dood zou duren, waren zijn eerste brieven in het Nederlands. Dat was 
voor mij erg prettig omdat mijn Bahasa Indonesia toen alleen nog maar bestond uit een aan-
tal Maleise woorden die ik nog paraat had uit 1962. Bij nadere beschouwing bleek de inhoud 
van zijn brieven uit aangehaalde bijbelteksten te bestaan. Daarmee hij probeert aan te geven 
wat hem bezighoudt. In de onderstaande tekst geeft Zeth via zo’n tekst feilloos aan hoe hij 
het optreden ervaart van de Indonesische overheersing.

“En de listen van den bedriegers zijn slecht. Hij beraamt schandelijke plannen om de ellendige met leugentaal in het verderf 

te storten, zelfs wanneer de arme zijn recht bepleit”. Jesaja 32 vers 7.
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Zeth informeert mij over de strijd van mannen in Manokwari en omgeving. De volgende dag 
neemt hij mij mee naar een illegaal kamp waar de clandestiene Papoeavlag ver boven de 
begroeiing uitsteekt. Zeth staat, met zijn witte baard, uiterst links op de foto. Ik moet van de 
regie pal voor de vlaggenmast gaan staan. Natuurlijk wil ik mijn betrokkenheid tonen met 
de strijd van de Papoea’s, maar ik moet ook voorzichtig zijn. Een lastige positie waarmee ik 
moet leren omgaan tijdens mijn verblijven in Papua. Ik koester de momenten wanneer hij 
mij naar de “Pelniboot” begeleidt. Bij het afscheid geeft hij mij nog een handje schelpen en 
een zakje gedroogde banaan.

Rani
We ‘overleven’ met Jacob, een broer van Zeth 
die Jack genoemd wil worden, en mijn vriend 
Koen op het afgelegen eiland Rani. Een week 
lang delen we ons karig rantsoen van rijst, kof-
fie en water. We vullen het aan met onderwa-
terfauna, zoals vette zeeslakken met pezig vlees 
en de stevige delen van kwallen. Als de zee zich 
terugtrekt, neemt Zeth me mee naar het strand. 
Op de grens van nat en droger zand vinden zijn 
bruine vingers kleine witte schelpjes die met 
hun delicate ziltige smaak onze rijstmaaltijden 
tot culinaire hoogte verheffen. De meegebrach-
te lokale whisky en cola is ook gerantsoeneerd. 
Als de laatste zonnestralen het begeerlijke 
bruine mengsel belichten, begint de dagelijkse 
verdeling. Het geeft het gevoel van een religieus 
ritueel. We drinken uit doorgesneden plastic 
flessen waarvan de onderste helft als glas dient. 

‘s Nachts gilt Zeth ons regelmatig wakker. Hij had mij al eens verteld dat hij ‘slechte’ dromen 
had door de martelingen die hij heeft meegemaakt tijdens zijn verblijf in een gevangenis op 
Java. Als de zon ’s morgens het witte strand raakt, rommelt hij met hout en vuur voor ons 
huisje op palen. Even later zitten we met dampende koffie langzaam wakker te worden. We 
spreken nauwelijks om het gevoel van de verdieping van onze vriendschap niet te verstoren.

Jacob (Jack) Rumbewas “Overleven”
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Als we terug zijn in ons hotel in Biak, herken ik de veroorzaker van ons karige rantsoen op 
Rani. Het is Yulius die, met behulp van een voorschot, een prauw en proviand zou regelen 
voor onze overtocht en voor ons verblijf op Rani. Hij was niet aanwezig op de afgesproken 
plek. Dus geen prauw, geen proviand. Het voorschot was voor andere doeleinden gebruikt. 
Het lijkt erop dat hij nu weer hetzelfde wil uithalen met twee Japanse toeristen. Nadat ik 
Koen en Zeth op de hoogte heb gebracht, besluiten we Yulius ‘te arresteren’. Nadat Zeth zijn 
instemming onderstreept door een flinke rode fluim pinangsap op de witte vloertegels uit-
een te laten spatten, sluipen we met z’n drieën door de donkere krochten van het hotel rich-
ting Yulius. We gaan ons voorschot opeisen en hem duidelijk maken wat we van zijn gedrag 
vinden. Als we onopgemerkt bij het gezelschap zijn aangekomen, wordt Yulius in de kraag 
gegrepen. De Japanners vliegen van schrik alle kanten op. Natuurlijk is het geld door Yulius 
besteed aan een begrafenis van een familielid of een ander goed doel. Daar hebben we geen 
begrip voor. In een ijzeren greep begeleiden we hem door de donkere stille straten van Biak 
naar het politiebureau. Alle aanwezige politiemensen horen ons verhaal aan. Yulius wordt 
door hen voorzien van stompen tussen de ribben en draaien om zijn oren. Als ik aangeef dat 
ze dat voor ons niet hoeven te doen, word ik schaapachtig aangekeken. Rare jongens, die 
Belanda’s! We spreken af dat Yulius zich de volgende dag om 07.30 uur op het politiebureau 
meldt met het voorschot, omdat we een uur later het vliegtuig hebben geboekt naar Jakarta. 
Als ik om 08.00 uur op het politiebureau informeer naar Yulius, weet niemand waar ik het 
over heb. “Yulius? Gisteravond aangifte gedaan”? Later hoor ik dat Yulius zich wel aan de 
afspraak heeft gehouden. En het voorschot? Rare jongens, die Indonesiërs!

In latere jaren ben ik soms in Papua zonder reisgezelschap. In Manokwari trek ik natuur-
lijk op met Zeth en als ik naar Yvonne verlang, haal ik haar beeltenis levensgroot tevoor-
schijn. Omdat Yuliana in de Nederlandse tijd dienstmeisje is geweest in het gezin van een 
Nederlandse dominee, werden zij en Zeth uitgenodigd naar Nederland te komen. De familie 
had wat te herdenken en wilde hen daar graag bij hebben. Twee maanden verbleven ze in 
het land waar ze zoveel over hadden gehoord en gelezen. Dat moet een bijzondere beleving 
voor hen zijn geweest. Tijdens een uitstapje naar het Nederlands Openluchtmuseum, legde 
ik uit dat de wasserij, de zuivelfabriek, de tram en al het andere, dingen van vroeger waren. 
Afgedankt en weer opgebouwd. Zeth en Yuliana begrepen daar niets van. Voor hen was alles 
juist nieuw! Tijdens een zeiltocht in Friesland meerden we af aan de steiger van een restau-
rant. Zeth had blijkbaar hoge nood en liep direct naar het einde van de steiger. Ik kon hem 
er net op tijd van weerhouden om vanaf de steiger in het water te poepen. Gelukkig stond er 
geen schoteltje met klein geld bij de toiletten van het restaurant!
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Gekooide paradijsvogels
“Zeth, Hengky ada”. “Henk is er”, fluistert Yuliana. Haar zieke ogen staan vol tranen. We 
staan voorovergebogen in een kooi van ijzer en hout en doen moeite om niet op het beton-
nen graf te staan. Het toegangspoortje is op slot om te voorkomen dat de plastic bloemen 
en andere verlepte snuisterijen worden gejat. Andere graven zijn afgezet met lege bierfles-
sen. Daar is niks te halen, want op flessen staat geen statiegeld in Papua. Op een snikhete, 
meurende markt in Manokwari hebben we ‘s middags felrode plastic bloemen gekocht die 
we heel voorzichtig op zijn graf leggen alsof we bang zijn om hem wakker te maken. Hem te 
storen in zijn uiteindelijke rust. Yuliana vertelt dat Zeth niet meer wilde strijden. Niet tegen 
de malaria, niet tegen het onrecht! Hij had de dood niet in de weg gestaan om bezit te nemen 
van zijn gepijnigde lichaam en geest. Hij en vele andere mannen waren, na fel verzet tegen 
de onderdrukking van hun volk, vernederd en gemarteld in beschimmelde stinkende cel-
len in Jakarta of Bandung. Ver weg van hun geliefde Papua. Zeth overhandigde mij eens een 
handgeschreven lijst met honderden namen van vermoorde mannen die hij persoonlijk heeft 
gekend. Zelfs de plaats waar de mannen woonden en de datum van hun dood stonden nauw-
keurig vermeld. Zeth en de anderen die hun jarenlange gevangenschap overleefden, werden 
vervolgens een aantal fundamentele rechten ontnomen. Geen stemrecht, geen recht op be-
taald werk en geen pensioen. Zonder toestemming mochten zij hun woonplaats niet verlaten. 

Trotse Papoea’s werden gekortwiekte, 
gekooide paradijsvogels! 

In hun eenvoudige kerkjes hebben Papoea’s 
het eelt op hun knieën gebeden om bevrijd 
te worden van het juk van de Indonesische 
repressie. Het heeft een provocerende mos-
kee in hun voortuin opgeleverd!

We verlaten de laatste rustplaats van Zeth. 
Yuliana draait de sleutel om van het toe-
gangspoortje en staat stil bij een hoopje 
aarde met verdroogd onkruid. Ze legt uit 
dat dit de begroeiing was op de plek waar 
nu het graf van Zeth is. Op zijn eerste sterf-
dag wordt het onkruid ritueel verbrand. Het 
lijkt of de scherpe rook van de verbrande 
planten onze ogen nu al heeft bereikt, want 
niet alleen Yuliana’s zieke ogen staan vol 
met tranen. Yuliana zegt nog: “Zeth heeft op 

zijn sterfbed gezegd: “je moet je geen zorgen maken, want Hengky komt terug en zal voor 
je zorgen”. 

Met de dood van Zeth  is weer een kostbaar stukje geschiedenis verloren gegaan! Door die geschiedenis en 
de actuele situatie van Papoea’s is mijn missie een onontkoombare werkelijkheid geworden.
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15. Manusia Papua

Stichting
Na Zeth ontmoette ik andere mensen die mij dierbaar zouden worden, zoals: Johan Maurits 
Roembekwan, Chris Padwa, Ones Weya en Amelia Yigibalom. Hun omstandigheden hebben 
er toe bijgedragen dat Stichting Manusia Papua in december 1999 werd opgericht. Het woord 
manusia viel me op tijdens één van de lessen Indonesisch. Het betekent: mens, maar dan 
in de zin van als mens beschouwen. Het is niet zo vreemd dat Papoea’s Manusia Papua een 
mooie naam vinden. Zij werden en worden immers te weinig gezien als volwaardige men-
sen. Via contacten met Papoea’s heb ik ook gemerkt dat met name hulp uit Nederland, voor 
Papoea’s meer betekent dan alleen maar materiële ondersteuning. Het wordt ook ervaren als 
een moreel statement van Nederlanders. Maar waarom een nieuwe stichting? Waarom niet 
aansluiten bij een bestaande organisatie? Dat heb ik geprobeerd, maar dat werkte niet voor 
mij. Ik had mijn eigen ideeën en die wilde ik per se realiseren. Kleinschalig, elementaire 
levensbehoeften, geen bevoogding, participatie van de mensen voor wie de hulp bedoeld is. 
Uitgangspunt was ook dat de hulpvraag eerst terecht moest komen op het bordje van de lo-
kale overheid en dat de projecten uitgevoerd moesten worden door een lokale organisatie. Ik 
wilde onze hulp concentreren in de omgeving van Manokwari. Op zoek naar een geschikte 
lokale partner heb ik toen advies gevraagd bij Augustijner pater Ton Tromp. Hij werkt al 
decennia in de Vogelkop en is dus goed ingevoerd in de cultuur van Papua. Hij had goede 
berichten over Stichting Yapmi in Manokwari. In een kennismakingsgesprek met hun voor-
man Yusup Saway, vermeed Ton Tromp resoluut de camouflage van diplomatieke woorden 
die zo gebruikelijk zijn in de lokale cultuur. Yapmi werd onze partner voor vele jaren.

Augustijner pater Ton Tromp. Yusup Saway rechts. Ik ben de Belanda en de andere lachebekjes zijn bewoners van het dorp Pami.

Noodpot
Ton Tromp vertelt dat het regelmatig gebeurt dat mensen in nood hem om hulp vragen. 
Bijvoorbeeld een moeder die het geld niet heeft om schoenen voor haar kind te kopen. Die 
schoenen en ook een uniform zijn verplicht om toegelaten te worden tot het reguliere on-
derwijs. Een serieuzer voorbeeld is de hulpvraag van de echtgenoot van een vrouw waarbij 
tijdens een bevalling een bloeding ontstond. Een bloedtransfusie was noodzakelijk, maar 
een donor moest worden betaald. Als dat geld er niet is, dan is het dikke pech! Wij hebben 
Ton Tromp gesteund met een structureel bedrag voor de noodpot die hij voor dit soort geval-
len had. Toen de pater verhuisde naar Sorong, hebben we eenzelfde noodpot met Yapmi in 
het leven geroepen. We maakten afspraken over de aard van de besteding en Yapmi kreeg 
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jaarlijks een vast bedrag. Zij mochten zelf bepalen wat er met het geld gebeurde. De verant-
woording kwam achteraf. De samenwerking met Yapmi was super! Gedurende zeven jaar 
zijn twintig, voornamelijk schoonwater- en sanitaire projecten in de wijde omgeving van 
Manokwari gerealiseerd. Schoon water, via putten, pompen en bronwatersystemen. Maar 
dat niet alleen: ook een prauw met buitenboordmotor voor een dorp om meer vis te kunnen 
vangen. Als ook apparatuur om sago te maken voor een dorpsgemeenschap die erg te lijden 
had gehad aan gewelddadig optreden van het leger. Ook zij kregen een prauw met motor 
om de sago in Manokwari te kunnen verkopen. En wat waren en zijn mensen daar blij met 
leesbrillen!  

Project marktkramen in Manokwari

Modelkramen
Yapmi berichtte ons dat in Manokwari vijftig kraampjes, waarmee vrouwen handelswaar 
langs de straat verkochten, door het leger waren afgebroken. De kramen beantwoordden 
niet aan door de overheid gestelde normen. Het ontbrak de vrouwen aan geld om zulke 
modelkramen te bouwen en hun gezinnen zouden het moeten doen zonder de inkomsten 
uit de kraam. We hebben toen snel het geld overgemaakt om de materialen te kopen. Met 
de hulp van velen zijn in korte tijd nieuwe kramen gebouwd. Tijdens een ander project had 
ik de gelegenheid om de autochtone burgermeester te vertellen wat ik ervan vond. Uit zijn 
verklaring kon ik afleiden, dat het weliswaar een positieve ontwikkeling is dat bestuursfunc-
ties steeds vaker worden ingevuld door autochtone Papoea’s, maar dat de invloed van politie 
en militaire commandanten erg groot is en besluiten  van bestuurders nogal eens werden 
overruled. 

Schoon water is gewoon feest voor lichaam en ziel!
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Het was geweldig om het ene jaar met Yusup op stap te gaan om hulpvragen van mensen 
ter plekke te onderzoeken, samen prioriteiten te bepalen en dan het andere jaar terug te ko-
men om te zien dat de klus was geklaard. Er zijn projecten gerealiseerd in de dorpen Udopi, 
Inggramui, Bremi, Pami, Sairo, Wasti, Wasior, Aipiri en op het eiland Lemon. Namen van 
dorpen met een exotische klank, maar de realiteit is dat mensen vaak niet beschikken over 
voldoende schoon water of daarvoor zware tochten moeten ondernemen. Sanitaire voorzie-
ningen zijn er niet, of ze zijn zeer onhygiënisch. Als gevolg daarvan zijn mensen minder 
gezond. Vooral de kinderen zijn erg kwetsbaar. Yusup informeerde ons over de algemene 
gezondheidssituatie van bewoners in de dorpen waar we projecten uitvoerden. Dat heeft ge-
leid tot een medische inventarisatie, gevolgd door medische zorg in die dorpen. Natuurlijk 
was ook hier weer sprake van de bekende druppel op de mondiale gloeiende plaat. Maar wij 
hebben de resultaten gezien van zo’n druppel! Zo’n 3.500 mensen hebben de beschikking 
gekregen over de permanente aanwezigheid van schoon water, sanitaire voorzieningen en 
primaire medische zorg. 

Beëindiging
Het was heel jammer dat we de samenwerking met Yapmi na zeven jaar moesten beëindi-
gen. Yusup verwierf veel positieve aandacht als gevolg van onze projecten. Dat leverde hem, 
naast glimmende bekers op de kast, ook steeds meer lokale status op. Zo ging hij in op het 
verzoek zich kandidaat te stellen voor de verkiezing van Bupati. Dat was mooi voor Yusup, 
maar zijn politieke ambities zorgden soms ook voor spanningen bij het uitvoeren van projec-
ten. Het gebeurde dat een project in een dorp helemaal stil kwam te liggen. De oorzaak was 
dat een vooraanstaande inwoner van het dorp zich, net als Yusup, ook kandidaat had gesteld 
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om Bupati te worden. De bewoners voelden zich gemangeld tussen de belangen van beide 
opponenten en hun eigen belang, namelijk schoon water in hun dorp. Gaven zij uitvoering 
aan het project, dan zou dat Yusup in de kaart hebben gespeeld ten koste van zijn opponent; 
een belangrijke inwoner van hun dorp. Yusup moest kiezen; de politiek of Manusia Papua. 
Het werd de politiek. 
 
Pami is een ander dorp waar een schoonwaterproject is gerealiseerd. Het water werd gehaald 
uit een bron in een dicht beboste heuvel achter het dorp. Een dagelijkse, lange voettocht 
voor vrouwen en kinderen, uitgerust met containers en emmers. Vooral als het had gere-
gend, was dat een zware onderneming via een steil, glad pad door het bos. De bron werd 
uitgegraven en er werd een bak gemetseld waarin het water werd opgevangen. Via een filter 
en een systeem van pijpleidingen liep het water door de druk die door het hoogteverschil 
ontstond, naar het dorp. Daar werd het water verzameld in een tank. Op die manier had-
den de bewoners continu de beschikking over schoon water. Toen alles klaar was, nam het 
dorpshoofd mij mee naar de bron om de nieuwe situatie te bekijken. Onderweg wees hij 
op eetbare gewassen, miljoenpoten en een slapende groene boompython. Die was me niet 
opgevallen toen we er onderdoor liepen. Toen zijn dochtertje de zuigkracht van het water 
demonstreerde, ontstond er hilariteit toen haar armpje tot aan haar schouder slurpend ver-
dween in de afvoerbuis. In diverse dorpen hebben we met weinig geld veel mensen kunnen 
voorzien van schoonwater. Zo simpel en direct kan ontwikkelingshulp zijn!

De kleuren rood, wit en blauw, symbolise-
ren de kleuren van de vlaggen van Nederland 
en Papua. De rode lijn geeft de kustlijn aan 
van de Vogelkop. De blauwe lijn is de zuide-
lijke kustlijn. De gele bol is de zon die staat 
voor hoop, troost en energie. De doelgroep 
van onze stichting Manusia Papua staat cen-
traal in het gebied.
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16. Pulau Lemon. Een project. 

Schoon water en leesbrillen
De Geelvinkbaai is omlijst door het mysterieuze Arfakgebergte en door Manokwari. Achter 
de bebouwing van die stad begint het oerwoud, gevuld met geluiden van exotische vogels en 
vlinders met een afmeting van acht koolwitjes. In de baai ligt, in een randje goudgeel zand, 
het kleine eiland Lemon. Onze fraai gekleurde prauwen zullen straks het strand opschuren, 
net als decennia geleden de landingsboten van Nederlandse mariniers. Toen was het eiland 
onbewoond, heette Wappi en werd gebruikt voor schietoefeningen en ander militair vuur-
werk. Ik was toen één van die mariniers. Nu in 2005, vierenveertig jaar later, wonen er zo’n 
tweehonderd mensen in marginale omstandigheden. In 2004 werd ik door Yusup Saway van 
Stichting Yapmi, de toenmalige lokale copartner van onze stichting Manusia Papua, geatten-
deerd op de slechte conditie van de aanwezige waterputten. Een aantal was ingestort, ande-
ren leverden alleen brak water of waren sterk vervuild. Uit één van de putten werd een slij-
merige dode kat gevist! Nadat we een en ander met eigen ogen hadden gezien en bewoners 
nog eens hadden aangegeven hoe belangrijk schoon water voor hen is, hadden we weer een 
nieuw project in portefeuille. Dertien waterputten zijn gerestaureerd en ceremonieel in ge-
bruik genomen. We waren er voor uitgenodigd, evenals de bewoners van Lemon natuurlijk, 
mensen van Yapmi, de pers en het districtshoofd Elisa Sroyer. Alles ging naar verwachting: 
het tijdstip werd drie keer veranderd, de pers kwam niet opdagen en Sroyer was veel te laat! 
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Ceremoniële handelingen bij één van 
de gerestaureerde waterputten. Van 
links naar rechts: Henk Hoogink, Yusup 
Saway en Elisa Sroyer

Nou ja, er is nu in ieder geval wel 
schoon water! 

Eén van de oude vervuilde putten

Openingsceremonie
We nemen onze plaatsen in onder een blauw zeil. Inwoners van het eiland arriveren bijna 
geluidloos in “zondagse kleding”. De kinderen zitten apart en worden door ons voorzien 
van ballonnen en pennen. De ouderen vermaken zich met het passen van leesbrillen die we 
hebben meegenomen. De sterkte wordt uitgeprobeerd door op een hand te schrijven of door 
te lezen in het enige drukwerk op het eiland: de bijbel. Elisa Sroyer komt in zicht! Hij staat 
rechtop in een prauw, met in de ene hand ‘een boom’ en met de andere hand houdt hij een 
mobieltje aan zijn oor. Zijn donkerblauwe kostuum glimt in het zonlicht. De prauw wordt 
bestuurd door zijn secretaris die een enorme leren tas beheert. De begroeting is joviaal. De 
mannen in ons gezelschap worden geknuffeld en de dames krijgen een discreet slap handje. 
In zijn toespraak worden beide stichtingen natuurlijk geprezen voor hun inzet. Hij geeft 
ook aan dat de lokale overheid zó gemotiveerd is door het project, dat die gaat zorgen voor 
elektriciteit! Als het mijn beurt is, vertel ik over de omstandigheden van het eiland Lemon 
in de Nederlandse tijd. Dat heette toen overigens Wappi of Mappi. Ik vertel ook waarom onze 
stichting juist de Papoea-bevolking wil steunen. Overal in de wereld zijn immers mensen 
die in beroerde omstandigheden moeten leven. Ik refereer aan de recente tsunami in Zuid 
Oost-Azië. Onze stichting wil de mensen in Papua helpen omdat we eeuwenlange historische 
banden hebben die een morele verplichting met zich meebrengt. Deze gedachte leeft onder 
veel Nederlanders die een periode in Nieuw-Guinea hebben doorgebracht en wordt gevoed 
door de beloften die door de Nederlandse regering aan de Papoea’s zijn gedaan, maar onder 
druk van de internationale politiek niet konden worden waargemaakt.

Mannen testen de sterkte van de 
meegebrachte leesbrillen

Kinderen vermaken zich met ballonnen en hebben de nieuwe putten beschilderd.
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Bij één van de nieuwe putten wordt een plechtige ceremonie gehouden. Kinderen hebben de 
putten beschilderd met het logo van onze stichting. Na afloop worden koekjes gegeten en na-
tuurlijk wordt daarbij het schone water gedronken. We wandelen door het dorp. Een groepje 
bewoners zingt melancholieke vrijheidsliedjes, begeleid door een zelfgemaakte gitaar en 
fraai gesneden houten trommels bespannen met de huid van een leguaan. 

Cadeau
Twee mannen spreken mij aan. Toen zij net zo jong waren als ik in 1961-1962, waren zij sol-
daat geweest in het Papoeavrijwilligerskorps (PVK). Papoea’s die werden opgeleid door het 
Nederlandse leger en hun diensten bewezen tijdens de achtervolging van Indonesische infil-
tranten. Ik heb ze meegemaakt op patrouilles en hun vaardigheden en vriendschap ervaren. 
Zij waren de oren en ogen van Nederlandse militairen. Ik heb hen toen niet kunnen vertel-
len dat Nieuw-Guineaveteranen hen hebben geëerd door monumenten op te richten. Dat ge-
beurde jaren later. Terug in het hotel bekijk ik nog eens het cadeautje dat ik van de mannen 
had gekregen. Het zijn hulzen van Garand geweerpatronen, afgeschoten door Nederlandse 
mariniers die door de bewoners op het eiland waren gevonden. Is die ene daar misschien 
door mij afgeschoten?

Ik laat het fijne zand uit de huls in de palm van mijn hand lopen. Een zandloper die de tijd doet verglijden.
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17. Het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK)

In het kader van de ontwikkeling van Nederlands Nieuw-Guinea tot een zelfstandige staat, 
werd op 18 november 1961, Het Papoea Vrijwilligers Korps (PVK) geïnstalleerd. Onder leiding 
van het Korps Mariniers werden Papoea’s opgeleid hun eigen land te kunnen verdedigen. 
Kolonel der Mariniers W.A. van Heuven werd de eerste commandant. Als embleem werd voor 
een kasuaris gekozen. Een toepasselijke keuze, want net als Papoea’s, beweegt deze grote 
sterke struisvogel die zich geruisloos door het oerwoud. Het korpsdevies werd Persevero (ik 
volhard). In 1961-1962 werd het PVK onder de toegenomen Indonesische dreiging sterk uitge-
breid. Na de bestuursoverdracht van Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties, kreeg het korps 
de UNTEA-status. Toen Nederlands Nieuw-Guinea officieel op 1 mei 1963 werd overgedragen 
aan Indonesië, werd het PVK direct opgeheven. 

Tegen de achtergrond van het 

Arfakgebergte wordt eerst de 

Nederlandse driekleur gehesen. 

Daarna dezelfde drie kleuren 

van de Papoeavlag. Het kamp 

van de PVK-eenheid lag aan de 

Geelvinkbaai vlakbij Manokwari. 

Alles in en rond het kamp was 

gloednieuw. Iedereen was zo trots 

als een paradijsvogel! 

Door hun flamboyante uiterlijk 

was een bijnaam van de PVK-

soldaten:’The Queen’s Own Arfak 

Highlanders’. 

 PVK-militairen zijn nooit officieel erkend als Nederlandse veteraan. Onderscheidingen zijn 
ook niet uitgereikt. Men was bang dat de mannen gevaar zouden lopen als Indonesië de 
macht zou krijgen. Ze waren uitverkoren en hebben het bewezen! Jonge sterke ambitieuze 
Papoea’s die hun eigen land verdedigden tegen Indonesische infiltraties. 
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Eerbetoon
Nieuw-Guineaveteranen vinden dat de PVK-soldaten, maar ook de mannen van de 
Papoeapolitie en de vele dragers en gidsen die de Nederlandse militairen door de bush heb-
ben geloodst, te weinig waardering hebben gekregen. Een aantal onder hen heeft zich daar-
om ingezet om een monument voor hen te realiseren. Het zijn er uiteindelijk twee geworden.

Op 30 november 2011 werd door twee 

oud-leden van het Papoea Vrijwilligers 

Korps: Theo van Hees en Demian Prawar, 

in Roermond een plaquette onthuld. De 

heer van Hees was één van de Nederlandse 

officieren, belast met de (op)leiding van de 

Papoeasoldaten. Demian Prawar was één 

van die soldaten. Hij is de enige onder hen 

die in Nederland woont.

Op 1 oktober 2012, precies 50 jaar na 

de datum dat Nederland afstand moest 

doen van Nieuw-Guinea, kreeg het tweede 

monument een plaats in de statige tuin 

van Het Koninklijk Tehuis voor Oud-

Militairen en Museum Bronbeek, in 

Arnhem. Eindelijk gerechtigheid!  

Dubbel op!

Een ander eerbetoon is tot stand gekomen 

via een boek met de titel ‘Verget ons niet’, 

geschreven door Casper van Bruggen. De 

eerste exemplaren hebben we tijdens een 

reis naar Papua als cadeau overhandigd 

aan Papoeavrienden. Zonder daar 

ruchtbaarheid aan te geven natuurlijk, 

want de gever en ontvanger zouden 

daarmee in de problemen kunnen komen.
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18. Vrijheid, vlag en volkslied
Vrijheid en identiteit zijn basale begrippen met een diepe betekenis. Door eeuwenlange iso-
latie van de ‘ontwikkelde’ wereld, zijn Papoea’s in de gelegenheid geweest om daar op een 
eigen manier inhoud aan te geven. Vanwege de uitgestrektheid en geaardheid van hun leefge-
bieden wisten de vele stammen vaak niet van elkaars bestaan. Er ontstonden uiteenlopende 
culturen, met allemaal hun eigen taal. Papoea’s maakten beetje bij beetje contact met ‘an-
deren’. Blanke anderen waren vooral de Nederlanders. Hoe zat het met het respect van de 
Nederlanders voor de vrijheid en eigen identiteit van de Papoea’s? Daar is geen eenduidig 
antwoord op te geven. Ambtenaren, ontwikkelingswerkers, militairen, politie, zendelingen, 
missionarissen, wetenschappers en leerkrachten, iedereen gaf daar een eigen inhoud aan. Ik 
vraag oudere Papoea’s die de Nederlandse periode hebben meegemaakt weleens om te vertel-
len hoe zij de Nederlanders destijds hebben ervaren. Het komt ons daarbij wel goed uit dat de 
Indonesiërs het na ons zo beroerd doen. De reactie is daarom over het algemeen positief voor 
de Nederlanders en negatief voor de Indonesiërs. Twee illustraties: In 1961 reed ik mee in een 
Landrover van de mariniers. Naast de chauffeur zat een officier en ik zat achterin. We reden 
over een verharde zandweg met kuilen gevuld met modderig regenwater en passeerden een 
autochtoon gezin Arfakkers. De man was traditioneel gekleed met een lendelap. Hij droeg een 
boog met pijlen in een van zijn handen. Op zijn schouders zat een naakt kind. De vrouw had 
alleen haar onderlijf bedekt met een omslagdoek. Aan haar hand bungelde een groter kind. 
De Landrover reed door een kuil regenwater en het gezin kreeg de volle laag. De officier liet 
de chauffeur stoppen en gaf hem opdracht uit te stappen en excuses te maken aan het gezin. 

Een illustratie van de Indonesische aanwezigheid, is de foto op de omslag van het 

boek “Schuldig zwijgen” van Cees Lagerberg. De foto toont Indonesische militairen 

met de door hen in 2003 vermoorde Yustinus Murib: regionaal commandant van 

de OPM. Als jagers die pronken met hun jachtbuit!

Vlag
Morgenster is de naam van de vlag die na de verkiezing van het parlement van Nederlands 
Nieuw-Guinea (de Nieuw-Guinea Raad) in 1961 als nationaal symbool van het gebied werd 
erkend en toen naast de Nederlandse vlag werd gehesen. Na de overdracht aan Indonesië 
is de vlag één van de symbolen geworden van de strijd van Papoea’s tegen de Indonesische 
overheersing. Het hijsen van de Morgenster wordt door Indonesië als een daad van verzet 
beschouwd en het leger reageert met buitensporige maatregelen. Regelmatig vallen daar-
bij dodelijke slachtoffers en krijgen mensen een jarenlange gevangenisstraf. Het ontwerp 
van de vlag is van Marcus Wonggor Kaisiëpo en met zijn toestemming gepresenteerd door 
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Nicolaas Jouwe. Aan de linkerzijde is een verticale rode baan met een witte ster afgebeeld. In 
het rechterdeel, een aantal blauwe en witte horizontale banen die de toenmalige districten 
van het gebied vertegenwoordigen. Volgens Nicolaas Jouwe is de rode baan het symbool van 
de strijd van Papoea’s naar onafhankelijkheid. De ster stelt de Morgenster voor die in een my-
the van het eiland Biak, aan Manseren Manggundi, de mythische held van Biak, het geheim 
van welvaart en eeuwig leven onthulde.

Om de Papoea’s in het gareel te houden is intimidatie een belangrijk machtsmiddel van leger en politie. Uniformen hebben 

een machosnit en wapens worden provocerend gedragen. Op strategische plekken staan beeltenissen van militairen en politie 

met een vervaarlijke en intimiderende uitstraling. 

Onder het bewind van president Abdurrahman Wahid kreeg het gebied in het jaar 2000, op 
verzoek van Papoea’s, de naam Papua en werd speciale autonomie toegekend. Een onderdeel 
van die autonomie was dat het hijsen van de Morgenster werd toegestaan, maar kort daarna 
werd dit opnieuw verboden. Op plaatsen waar dit wel mag, zoals in Nederland, wordt jaar-
lijks door sympathisanten, ter herinnering aan de installatie van de Nieuw-Guinea Raad, op 
1 december 1961 de vlag gehesen. Dat gebeurt ook op de jaarlijkse Nationale Veteranendag 
in Den Haag door Nieuw-Guineaveteranen, Nederlandse Papoea’s en andere betrokkenen. 

Een besluit van de organisatie van dit evenement in 2014 om de Morgenster niet meer mee 
te dragen tijdens het defilé, was aanleiding voor hevige commotie. Minister van Defensie 
Jeanine Hennis-Plasschaert gaf in antwoord op Kamervragen aan dat vanwege het formele 
karakter van een defilé alleen officiële regimentsvlaggen zijn toegestaan, maar dat op het 
Malieveld de vlag wel mocht worden getoond. Tot grote frustratie van de aanwezigen, waar-
onder ikzelf, had de Marechaussee echter opdracht om samenscholing van meer dan drie 
personen met de vlag niet toe te staan. Onderstaande foto’s geven een beeld van deze bescha-
mende manifestatie en reacties daarop van aanwezigen. 

Beschamend in relatie tot de historische banden die Nederland heeft met het Papoeavolk. 
Een eeuwenlange historie waarin, met name in de laatste fase sprake was van beloften 
door de Nederlandse regering richting de realisatie van een vrije Papoeastaat. Daartoe be-
hoorde ook de installatie van de Morgenster die trots, naast de Nederlandse driekleur, bij 
officiële gebouwen en gelegenheden zou moeten wapperen. Ja, zelfs op een duikboot van 
de Koninklijke Marine en afgebeeld op de staart van een Starfighter van de Luchtmacht. 
Beschamend ook omdat de Indonesische regering het tonen of hijsen van diezelfde vlag die 
Nederland aan de Papoea’s heeft toegekend, verbiedt. Papoea’s die het wagen om de vlag te 
tonen, worden vervolgd en krijgen vaak een jarenlange gevangenisstraf. Dat laatste is nog 
net niet gebeurd met Nieuw-Guineaveteranen op het Malieveld.
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‘Het vlagincident’ op het Malieveld vond plaats toen het WK-voetbal werd gehouden. Op een 
filmpje op internet was te zien en te horen, hoe Papoea’s met wapperende Nederlandse vlag-
gen op hun brommers door Jayapura reden, om te vieren dat het Nederlandse elftal een 
wedstrijd had gewonnen. Iets om over na te denken!

Hai tanahku Papua ( Oh, mijn land Papua) 

Dat werd de titel van het officiële volkslied van Nederlands Nieuw-Guinea en door de 
Nieuw-Guinearaad als zodanig geratificeerd. De auteur is dominee Izaak Samuel Kijne. Toen 
Indonesië de macht kreeg, werd tegelijk met de Morgenster, het zingen van dit volkslied 
verboden.

Het lied bestaat uit zeven coupletten. Vaak worden alleen, zoals hieronder, het eerste en het 
zevende couplet bij speciale gelegenheden gezongen. In Papua is dat niet zonder gevaar!  
                   
Hai tanaku Papua  Oh, mijn land Papua
Kau tanah lahirku, Gij zijt mijn vaderland
Ku kasih akan dikau Ik houd van u
Sehingga ajalku Tot het einde van mijn leven

Syukur bagiMu, Tuhan Dank U, oh Heer
Kaub’rikan tanahku U gaf mij mijn land
B’ri aku rajin juga Laat mij ijverig zijn
Sampaikan maksudMu In het bereiken van Uw doel
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19. Bijna een echt land

Tijdens mijn diensttijd in Nederlands Nieuw-Guinea stonden soldaten, matrozen en mariniers 
maandelijks in de rij om hun ‘katje te vangen’. Katje is een verbastering van het Indonesische 
‘gaji’, loon, salaris; soldij in ons geval. Het Rijk vond roken toen ook nog een verrijking, want 
bij het katje kreeg je ook drie blikjes sigaretten van het merk Chief Whip, Lucky Strike of 
Three Castels. Vijftig sigaretten per blikje, elke maand. Een handtekening voor ontvangst, een 
bedankje via de militaire groet, daarna een ‘rechtsomkeer’ en de beloning voor een maand 
was binnen. Als korporaal der mariniers kreeg ik achtenveertig gulden per maand. Nieuw-
Guinea guldens! Tijdens acties tegen Indonesische infiltranten kwam er per dag één gulden 
vijftig bij. Gevarengeld heette dat. Een aanvulling op een eventuele uitkering van de overlij-
densverzekering die mijn ouders voor mijn vertrek naar Nieuw-Guinea hadden afgesloten. 
Een eigen vlag, een volkslied, postzegels en geld. Ja, Nieuw-Guinea had zelfs een eigen rege-
ring waar Papoea’s en Nederlanders in vertegenwoordigd waren: De Nieuw-Guinearaad.

Vodjes papiergeld
Ik vond het heel begrijpelijk dat Papoea’s onze vodjes papiergeld wantrouwden. Tot me-
dio1950 betaalden Nederlandse ambtenaren in afgelegen gebieden nog met blauwe kralen. 
Deze man draagt ze nog als een pronkjuweel om zijn hals. De bloedkoralen ketting heeft 
eenzelfde status. Zijn hoofd is versierd met paradijsvogelveren. Door het neusschot pronkt 
de snavel. Op de foto daaronder draagt L.Tuhan Walaluhu ‘een portemonnee’ om zijn nek. 
De lap van bewerkte boombast met daarop nassaschelpjes, wordt walimo genoemd. Voordat 
geld het betaalmiddel werd, waren de schelpjes door hun zeldzaamheid dat ook. Wali Wallo 
kijkt wat beteuterd. Hij heeft alleen maar een slordig boombastlapje om zijn nek en draagt 
een boog met pijlen. Die wordt nog wel gebruikt om bijvoorbeeld vogels af te schieten met 
die mooie rode veertjes voor de hoofdtooi van Walaluhu. De kasuaris die de veren heeft ge-
leverd voor de hoofdversiering van Walli, zal waarschijnlijk hetzelfde zijn overkomen. Die 
stenen bijl is overigens gemaakt voor de toerist die daarmee bij thuiskomst indruk kan ma-
ken. Wat een prachtige postzegels had Nederlands Nieuw-Guinea voor een bijna echt land!
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20. Amelia en Anugera

Een houten halsketting plakt in mijn hand. Komt het door de ongewone kleffe warmte van 
dat moment? Er ontstaan rode en blauwe vlekken: de kleuren van ‘de Trikora’, zoals de 
Papoea’s hun vlag, trots en liefkozend, ook wel noemen. Houten kralen aaneengeregen met 
onderaan een hartje. Ook uit hout gesneden. Met daarop geschilderde blauwe en witte ba-
nen en een rode ster. Amelia heeft de kettingen gemaakt en er nog snel één bijgeschilderd. 
De verf is nog nat! Met Ones, haar echtgenoot, ben ik al jarenlang bevriend. Hij is bij haar 
op bezoek geweest. In de gevangenis! Amelia is veroordeeld tot vier jaar hechtenis. Anjely 
Yvonne, de aangenomen baby van een nichtje, is bij haar. Ones heeft haar verteld dat ik 
met mijn vrienden Egbert, Ruud en Henk weer in Wamena ben. Diezelfde onafhankelijk-
heidsvlag is de oorzaak voor haar verblijf in de gevangenis. We mogen haar niet bezoeken, 
maar vanmorgen heb ik haar toch via de telefoon gesproken. Ze vertelde hoe het allemaal is 
gebeurd en hoe zeer ze haar kinderen, haar werk als verpleegkundige en haar vrijheid mist. 
Tevergeefs heb ik naar troostende woorden gezocht. 

Amelia en Anjely Yvonne Ones en Amelia

Drama in Wamena
De ongeregeldheden in Wamena waardoor Amelia in de gevangenis belandde, ontstonden 
in oktober 2000. De toedracht was als volgt: politie valt een ‘Pos Komando’ binnen, een plek 
waar Papoea’s de veiligheid van andere Papoea’s bewaken en bijeenkomen om over onder-
drukking en vrijheid te praten. De mannen worden met de kolf en de loop van geweren 
bewerkt en komen in de lokale gevangenis terecht. In een cel met tralies en een poepgat in 
de betonnen vloer. Honderden mensen gingen de straat op om te protesteren. Uiteindelijk 
werd door de gefrustreerde menigte de verboden vlag van Papua gehesen. Toen de mast van 
het symbool van vrijheid met een kettingzaag door militairen naar beneden werd gehaald, 
brak de pleuris uit! Tachtig Papoea’s werden gearresteerd. Velen werden gemarteld en één 
van hen werd doodgeschoten. Dol van woede door de zoveelste molestatie en vernedering, 
reageerden Papoea’s zich af op transmigranten uit het Aziatische deel van Indonesië. De ge-
volgen zijn dramatisch: vierentwintig van deze mensen en dertien Papoea’s worden gedood!

Vier jaar cel!
Amelia en nog vier andere leden van het Papuapresidium, een door President Wahid gele-
galiseerd adviesorgaan, worden verantwoordelijk gehouden. Ondanks dat ze er niet eens bij 
waren geweest, belandden ze in de gevangenis! Daarna worden nog eens zeventien andere 
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politiek actieve personen gearresteerd en in dezelfde gevangenis van Wamena vernederd en 
geslagen. Ze krijgen geen eten en drinken en mogen niet slapen. Als dat toch gebeurt, wor-
den ze wakker gehouden door schoppen en slaan.
De veroordelingen varieerden van één jaar en negen maanden tot drie jaar en zes maanden 
celstraf. Op 10 maart 2001 krijgen Amelia en vier andere Presidiumleden, vier jaar celstraf!

Amnesty
Terug in Nederland start ik een campagne. Ik stel Amnesty International op de hoogte en 
zamel geld in. Het geld is bedoeld om haar partner Ones en een delegatie, bestaande uit 
een advocaat, een afgevaardigde van Elsham (mensenrechtenorganisatie) en van de Kerk, 
de gelegenheid te geven om naar Jakarta af te reizen. Tijdens een ontmoeting met President 
Megawati willen zij pleiten voor invrijheidstelling van Amelia en de andere gevangenen. Met 
een zak geld kun je heel wat bereiken in Indonesië! Amnesty geeft bekendheid aan de zaak. 
Omdat Indonesië voor Amnesty verboden terrein is, worden Amelia en de anderen bezocht 
door een delegatie van het Rode Kruis. Het was een spannende tijd.

In Papua heerst intimidatie en repressie

 

Het eten uit de keuken van de gevangenis is niet te vertrouwen. Amelia is bang om net als 
Yafet Yelemaken, één van de vijf Presidiumleden, in de gevangenis vergiftigd te worden! Op 
een nacht word ik door Ones gebeld. Hij vertelt dat Amelia tijdens de vorige nacht verdachte 
geluiden in de gang bij haar cel had gehoord. Het slot van haar celdeur werd opengedraaid. 
De deur blijft open staan. De persoon die dat heeft gedaan is in het donker verdwenen. 
Volgens Ones een truc om gevangenen de gelegenheid te geven te vluchten en op de vlucht 
dood te schieten! Voor mij was dit aanleiding om de gevangenisdirecteur te bellen. Ik heb 
hem meegedeeld dat ik en anderen bekend waren met de hechtenis van Amelia en haar 
lotgenoten. Dat we ons daarover zorgen maken en we er van uitgaan dat zij correct worden 
behandeld. De directeur reageert uiterst vriendelijk. “Natuurlijk krijgen de gevangenen een 
goede behandeling, mijnheer!” Haar celstraf wordt daarna af en toe verlicht door stadsarrest.

Stadsarrest en bakar batu
Dat is ook het geval als wij in februari 2003 weer in Wamena zijn. We zien hoe het leven 
onder een tijdelijk  stadsarrest er voor Amelia uit ziet. Bij de ingang van het pad naar hun 
woonhuis is een Pos Komando. De Papoeamannen daar, en die in de varkensstal tegenover 
het woonhuis, bewaken haar en haar gezin. Dag en nacht. Ze durft ‘s avonds haar huis niet 
uit te gaan en etenswaren moeten uit een betrouwbare bron komen. De ontmoeting is emo-
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tioneel. Amelia laat ons zakken met post uit de hele wereld zien. Lieve woorden, rode rozen 
en hartjes op ansichtkaarten van kinderen uit Milaan, een ondersteunende brief van een 
mevrouw uit Alkmaar en een kaart in de vorm van engelen op witte wolken uit Boston.

Steunmail voor Amelia. 
Haar ouders zijn er ook 
heel blij mee!

Massa’s knollen en 
bladgroenten vullen de 
smoorkuil. 

Hetty, Amelia en Yvonne oogsten ritueel maïs voor de bakar 
batu.

De ouders van Amelia en andere vrouwen en mannen zijn uit hun dorp Tiom overgekomen, 
want ondanks de ellende wordt een feestelijke maaltijd bereid. Een ‘bakar batu’ natuurlijk! 
De hele tuin wordt daarvoor gesloopt. Smoorkuilen worden gegraven. De laatste maïs wordt 
ritueel geoogst. Voor twee varkens en een paar kippen is het geen feestje, want zij worden 
respectievelijk gepijld en een kopje kleiner gemaakt. Voordat de varkens samen met de kip-
pen, massa’s knollen en bladgroenten tussen sissende hete stenen in de smoorkuil belan-
den, moeten ze geschoren worden. De twee beesten liggen daarvoor op hun rug in het vuur. 
Er stijgt een stank op van verschroeide varkensharen. Die worden van de huid gebrand. Met 
grote houten spatels wordt het, intussen opgezwollen lijf, schoon geschraapt. Daarna belan-
den de dieren op grote, op de grond uitgespreide bladeren en worden deskundig geslacht. 
Grote houten pincetten leggen de eerste hete stenen in de smoorkuil. Samen met blad- en 
knolgroenten wordt de kuil met het vlees gevuld, afgedekt met blad en met lianen vastgezet. 
De ‘varkensjassen’ worden schoongespoeld en over de omheining gehangen. Over anderhalf 
uur kunnen onze slabben voor! 

Pfffffffff! Met grote “pincetten” worden hete stenen tussen het vlees 

gelegd.
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Verenkroon
In deze entourage, met het geluid van exploderende stenen en bijtende rook, krijg ik van 
Amelia een cadeautje. De verenkroon van een kroonduif.  In 1962 had ik tijdens een bosbi-
vak al eens soep getrokken van deze zeldzame vogelsoort! Even later eten we dapper mee 
van gesmoorde stukken vet en vlees. De Papoeamannen en -vrouwen, die alle handelingen 
hebben verricht, zijn veel gretiger dan wij. Grote brokken vlees worden in combinatie met 
gestoomde varens, naar binnen gewerkt. Tussen het eten door worden we, met natte wan-
gen van ontroering en druipend vet, bedankt voor onze betrokkenheid bij Amelia en haar 
lotgenoten. Na de schranspartij worden de ‘resten’ verzameld en verdeeld over families in de 
woonomgeving van Amelia en Ones. 

Weer opgepakt
Vlak voor Kerstmis 2003 worden Amelia en haar kompanen weer opgepakt. Zonder enig con-
tact met familie en advocaten belanden zij weer in de cel. Deze keer in Abepura. Daarvandaan 
zullen ze worden overgebracht naar een gevangenis in Java. Gezien eerdere ervaringen bete-
kent dat waarschijnlijk: einde verhaal! Het nieuws over dit voorval verspreidt zich. Tijdens de 
tussenstop op het vliegveld van Sentani ontstaat oproer. Amelia weigert te vertrekken naar 
Java. “Als jullie me willen doden, doe het dan maar hier in Papua!” Uiteindelijk wordt ze terug-
gebracht naar de gevangenis van Wamena. De anderen komen terecht in een cel in Jayapura. 
Toen we in februari 2005 weer in Wamena kwamen, was Amelia nog steeds in hechtenis! 

Bevestiging van het ontslag uit de 

gevangenis

Anjely Yvonne en Egbert Nauta op weg naar Tiom

Veel bidden
Onder begeleiding van een bewaker mag Amelia even naar huis om ons te begroeten. 
Natuurlijk is de stemming bedrukt. Amelia vertelt dat ze het allemaal overleeft door veel 
te bidden en door de morele steun die ze van ons en heel veel anderen ontvangt. Dan laat 
ze een bericht zien uit Jakarta. In augustus 2005 zal Amelia definitief vrij zijn! Als we nau-
welijks onze blijdschap hebben verwerkt, komt de bewaker achter de coulissen vandaan 
om aan te geven dat het feestje voor vandaag voorbij is. Met de kleine Anjely Yvonne loopt 
Amelia onder begeleiding van de bewaker naar de gevangenis. Wij lopen mee. Bij de poort 
aangekomen, kijkt alleen Anjely Yvonne nog even aan. Amelia houdt haar handje stevig vast.
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Kerkdienst in de gevangenis
Over een verharde weg, hier en daar besmeurd met rood speeksel van pinang, lopen we op 
een zondag toch wat gespannen in de richting van de gevangenispoort. Tot onze verbazing 
is ons verzoek om de kerkdienst in de gevangenis bij te wonen, ingewilligd. Heel bijzonder 
omdat het Indonesische regime in Papua niet gesteld is op pottenkijkers uit het Westen. Na 
een verplichte begroeting met medewerkers van de gevangenis, zien we haar staan tussen 
andere gevangenen. Anjely op de arm en haar kinderen en vader en moeder om haar heen. 
Ze straalt en huilt! Tussen zakkenrollers, geweldplegers en politieke gevangenen ondergaan 
we het harde houten bankje en een langdurige dienst. Naar baptistengebruik gaat een en 
ander gepaard met veel handgeklap en halleluja. Er wordt hartstochtelijk muziek gemaakt, 
gezongen, gehoest, gerocheld en gehuild. Amelia’s vader Nick Yigibalom is voorganger en 
houdt de preek. Hij leest uit Corinthe en durft kritische dingen te zeggen: “wij zijn Papoea’s, 
wij zijn vredelievende mensen, wij zijn Baptist! Op zondag gaan we naar de kerk! Waarom 
worden we dan zo slecht behandeld”? Het zonlicht valt op zijn getekende gezicht en belicht 
het gat in zijn neusschot. 
 
Ik word gevraagd naar voren te komen om te spreken. Amelia straalt als ik zeg dat we in 
Papua zijn om haar en andere Papoea’s te steunen. Ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg. 
Op de voorste rij zit iemand van de inlichtingendienst. Na de dienst worden we gevraagd om 
naast de dominee en de directie van de gevangenis bij de uitgang van de kerk te gaan staan. 
We schudden de handen van baby’s, bejaarden, gestraften en bewakers. Af en toe worden 
we ook op de wangen gekust. Het wordt echt bizar als de man van de inlichtingendienst 
mijn hand pakt en daar een natte kus op drukt. Ontroerd nemen we afscheid van Amelia 
en Anjely. We lopen stil en diep onder de indruk het verharde pad af. De portieren van onze 
auto gaan klagend open en de gevangenispoort slaat met een harde klap dicht
 

Onze nieuwe partner

Amelia bebas, pada akhirnya! Amelia, eindelijk vrij!  
Augustus 2005. Amelia en Anjely verlaten definitief de gevangenis! Onverslagen, vol energie 
en strijdbaar, kan ze haar leven weer oppakken. Maar het moet noodgedwongen op een 
andere manier. Niet meer als mensenrechtenactiviste. Dat kan ze haar gezin niet meer aan-
doen. Ze wil weer als verpleegkundige aan het werk. Maar in overheidsdienst lukt dat niet en 
dat wil ze ook niet. Een aantal dingen komt nu bij elkaar: Amelia moet een nieuwe toekomst 
opbouwen. De samenwerking met Stichting Yapmi in Manokwari is beëindigd. We hebben 
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ook ervaren dat  de autochtone bevolking in de binnenlanden het meest is achtergesteld. 
Hoge kindersterfte en complicaties onder zwangere vrouwen zijn aansprekende illustraties. 
Officiële, gedetailleerde cijfers over kindersterfte in Papua ontbreken, maar intussen weten 
we, mede door een onderzoek van Nederlandse gezondheidswerkers, dat in de Kebarvallei 
van de Vogelkop zo’n 30% van de kinderen sterven voor het vijfde levensjaar! De verwach-
ting is dat de uitkomsten van dat onderzoek ook van toepassing zijn op gebieden als de 
Baliemvallei. We besluiten om onze activiteiten te gaan verplaatsen naar de Baliemvallei. 
Stichting Anugera Baliem Papua wordt in Wamena opgericht om te gaan functioneren als 
nieuwe lokale partner.  Amelia wordt voorzitter. We vragen haar om met de andere mensen 
van Anugera na te denken over waar de prioriteiten moeten liggen. De uitkomst was te ver-
wachten. Amelia en de mensen om haar heen geven aan dat de hoge kindersterfte en zorg 
rondom zwangere vrouwen de hoogste prioriteit hebben. Er is ook nagedacht op welke ma-
nier dat zou kunnen. Een kraamkliniek in Wamena kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
het terugdringen van de problematiek. Een ambitieus project: complex door aard en om-
vang. Ook nog een forse begroting van bijna tweehonderdduizend euro, want alles behalve 
het hout, het zand en de rivierkeien, moet ingevlogen worden. Maar we gaan de uitdaging 
aan. Na positief overleg met de lokale Gezondheidszorg en het lokale Bestuur, wordt het 
definitieve besluit genomen. We doen het en Amelia gaat de kliniek leiden! Sterke vrouwen 
zoals zij, horen niet in de gevangenis! Die moeten alle ruimte krijgen om hun kwaliteiten in te 
kunnen zetten voor een betere wereld!
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21.Kraamkliniek geboren

De plannen voor de kraamkliniek moeten worden ingebed binnen de lokale structuren van 
de Baliemvallei. In een persoonlijk onderhoud in Wamena geven de directeur van de lo-
kale Gezondheidszorg en de Bupati aan dat zij willen participeren in het project. Van de 
Gezondheidszorg kan de kraamkliniek opdrachten tegemoet zien voor de uitvoering van 
nationale en lokale projecten. De Bupati belooft een flink bedrag bij te dragen aan de bouw 
van de kliniek. Later blijkt dat dit geld op de lokale manier wordt ingezet. Er wordt een 
commissie ambtenaren benoemd die het geld beheert en bepaalt hoe dat gaat gebeuren. Er 
wordt van alles aangeschaft om een en ander te kunnen uitvoeren. Dat varieert van een P.C. 
tot paperclips, pennen en blocnotes. De rekeningen voor bouwopdrachten worden ook door 
dezelfde commissie aan de uitvoerder betaald. Het resultaat van het geïnvesteerde geld is 
op de bouwplaats nauwelijks waar te nemen. De mensen van de Stichting Anugera moeten 
het allemaal lijdzaam aanzien. Wij besluiten het goeie moment af te wachten om in actie 
te komen. Diplomatie is, zeker in Indonesië, van essentieel belang. De mensen van Anugera 
hebben in onze westerse beleving, een grote kennisachterstand om een stichting te runnen, 
die als taak heeft een kraamkliniek te realiseren en te beheren. Eigenlijk heeft onze stich-
ting nu twee projecten: de realisatie van de kliniek en de capaciteitsopbouw van Stichting 
Anugera. We maken een projectplan, begrotingen, dienen aanvragen in voor subsidie en 
gaan op zoek naar sponsors. Het is ook noodzakelijk dat Anugera leert een lokaal netwerk op 
te bouwen. We merken dat de cultuur in een afgelegen gebied als de Baliemvallei toch weer 
een andere is dan die in een meer ontwikkeld gebied zoals rond Manokwari. Eigenlijk heel 
logisch, maar je moet het eerst ondervinden om te weten wat dat allemaal betekent voor de 
realisatie van bijvoorbeeld een kraamkliniek. 

Het eerste overleg op het Kabupaten 
kantoor.

Met Amelia en Egbert voor het kantoor 
van de Gezondheidszorg.

In gesprek met het hoofd van de 
Gezondheidszorg.

 

Terug in Nederland communiceren we met Anugera via post en telefoon. Via e-mail is op dat 
moment voor de Baliemvallei nog een stap te ver. Amelia doet erg haar best, maar het blijkt 
dat een persoonlijk onderhoud meer zoden aan de dijk zet. Samen met vriend en bestuurslid 
Egbert Nauta reis ik weer af naar de Baliemvallei. Vooraf hebben we via een brief gevraagd 
om een nieuw overleg met de Bupati. Tijdens dat overleg hebben we diplomatieke opmerkin-
gen gemaakt over de besteding en de resultaten van de financiële hulp. Het gesprek verloopt 
gunstig, zodat we een verzoek doen voor een nieuwe financiële bijdrage met een andere 
structuur voor de besteding. Daar wordt positief op gereageerd. Na terugkeer in Nederland 
hadden we een goed gevoel, maar ja, eerst zien dan geloven. Het duurt ons te lang en ik 
schrijf een brief aan de Bupati waarin ik refereer aan ons overleg. Amelia is nagegaan of de 
brieven op het juiste bureau zijn terecht gekomen en een maand later ontvangen we bericht 
dat we weer een mooi bedrag tegemoet kunnen zien. Dit keer wordt het geld overgemaakt 
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op de rekening van Anugera! Er komt een samenwerkingsovereenkomst en de Bupati belooft 
de kraamkliniek structureel te zullen steunen. 

Netwerken bij de baas van UNICEF 
Papua.

In gesprek met het nieuwe hoofd van de 
Gezondheidszorg.

Op audiëntie bij de nieuwe Bupati 
thuis.

                        

Nieuw project!

Een kliniek voor “moeder en kind” in de Baliemvallei  
van Papua–Indonesië (Voormalig Nederlands Nieuw-Guinea)

AmeliaYigibalom gaat de kliniek leiden.

 

 

In het centrale gedeelte van Papua ligt de Baliemvallei. Het gebied ligt vrij afgelegen en is 
alleen via de lucht te bereiken. Vooral buiten de hoofdplaats Wamena leven de mensen nog 
op traditionele wijze. De omstandigheden zijn daardoor heel bijzonder en er is sprake van 
een achtergestelde situatie op allerlei gebied. Het ontbreekt vaak aan volwaardige voeding, 
schoon drinkwater en onderwijs. Vooral het ontbreken van voldoende hygiëne en de voorzie-
ningen op medisch gebied zorgen voor grote problemen.
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- In 2006 zijn honderden mensen overleden aan cholera!
- De gemiddelde leeftijd is de laagste in Indonesië!
- In de Baliemvallei sterven driehonderddertig op duizend kinderen voor het vijfde levensjaar! 
  In Rotterdam is dat één op duizend kinderen! 
- Het sterftecijfer van (zwangere) vrouwen is hoog!
- Indonesië heeft de sterkste groei van HIV/Aids in Azië!
- In Papua is die groei nog 20% hoger!

Stichting Manusia Papua heeft van de lokale Stichting Anugera het verzoek gekregen om 
te helpen de kindersterfte en complicaties rondom zwangerschap terug te dringen door de 
realisatie van een kraamkliniek. De vrouwen kunnen in de kliniek terecht voor: consulta-
tie, medicatie, melkverstrekking, bevallingen en voorlichting over voeding, hygiëne en HIV/
Aids. Het is ook de bedoeling om zoveel mogelijk vrouwen in afgelegen gebieden te bezoe-
ken. Amelia Yigibalom is een goed opgeleide lokale verpleegkundige die de kliniek gaat 
leiden. Een sterke vrouw met een positieve en motiverende uitstraling!
We vragen u Amelia te helpen door een financiële bijdrage over te maken op
giro: 8374403 t.n.v. Stichting Manusia Papua, Doesburg, o.v.v. “kraamkliniek”.
Voor meer informatie over onze stichting: www.stichtingmanusiapapua.nl

Dit project wordt mede ondersteund door Nederlands Comité voor Duurzame 
Ontwikkelingssamenwerking  en de lokale overheid in Papua.

Als we in 2008 weer in Wamena zijn, heeft Amelia de eerste steenlegging voor de kliniek 
georganiseerd. Dat heeft ze fantastisch gedaan! Alle bobo’s en de pers van Wamena heeft ze 
opgetrommeld en die zijn ook aanwezig. Het wordt een bijzondere gebeurtenis.  

Na de ceremonie is er een traditionele maaltijd van 

producten uit de smoorkuil en fruit.

Overzicht van het terrein waar de kliniek wordt gebouwd.
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De varkens zijn gedood 
met een pijl en vakkundig 
geslacht.

De smoorkuil wordt gevuld 
met vlees van varkens, 
kippen, konijnen, en 
groenten.

Amelia, legt een eerste steen.

De Bupati van het Kabupaten Jayawijaya, Nikolas Jigibalom, 

spreekt zijn wensen voor de kliniek uit om daarna zijn eerste 

steen te leggen.

Zo’n tweehonderd aanwezigen aan de maaltijd, waaronder 

ook passanten die op de geur en rook  uit de smoorkuilen 

zijn afgekomen.
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22.Pinang

Nederlanders hebben cannabis, Somaliërs quat en Papoea’s kauwen pinang (makan pinang).

Overal in de Papuaprovincies, ook op het kleine eiland Ase in het meer van Sentani, zijn de ingrediënten voor het kauwen van 

pinang te koop. Links op de foto liggen de bloemstelen van de sirihplant, rechts de noten van de betelpalm met daarop ook 

bloemstelen van de sirihplant. Onderaan staat een potje met kalk. Vanwege de licht hallucinerende werking genieten vrouwen er 

net zo van als de mannen. Ook Ance (Antje) die op Ase woont. 

Op veel plaatsen, zoals op 

het vliegveld van Sentani, 

mag geen pinang meer 

worden gebruikt. Heel 

begrijpelijk als je de 

effecten ziet van het 

spugen op straat.

Een betelnoot, een stukje sirih dat in kalk wordt gedoopt, 

wordt gekauwd. In het begin gaat het spul wat roze 

schuimen, daarna ontstaat rood sap. De actieve stoffen in 

het sap worden via de mond opgenomen in de bloedbaan. 

Als de smaak minder wordt, volgt het spugen.BetelpalmSirihplanten
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23.Koteka

“Aku cinta koteka”. “Ik hou van mijn peniskoker”.  
Deze hartenkreet ontdekte ik bij een afbeelding op 
een grote grijze rots tijdens een wandeling in de 
Baliemvallei. Eigenlijk staat er: “Papoea’s willen hun 
eigen identiteit kunnen uitdragen”! In bepaalde ge-
bieden van Papua dragen mannen al eeuwenlang ko-
kers om hun penis te beschermen. De kalebas waar ze 
van worden gemaakt, wordt tijdens de groei ver-
zwaard met een voorwerp (een steen) om de lange 
vorm te verkrijgen. De verschillen in vorm en grootte 
worden bepaald door de cultuur van de stam en de dagelijkse activiteit van de man. Tijdens 
het werken in de tuin heb je natuurlijk niet je mooiste peniskoker aan! 

Identiteit
Met het respect voor de specifieke identiteit van Papoea’s was en is het slecht gesteld. Voor 
de Indonesische overheid lijkt die identiteit eerder een bedreiging dan een verrijking. In 
1971-1972 werd de ‘Operasi Koteka’ gelanceerd. De bedoeling was om mannen te ontmoe-
digen een koteka te dragen. In de Nederlandse tijd hadden de missie en de zending dat ook 
geprobeerd. Broeken moesten worden gedragen! Zoals met zoveel opgelegde veranderingen 
raakten de mannen in verwarring en gefrustreerd. Sommigen vonden een compromis om de 
peniskoker dan maar in de verplichte broek te dragen! In de buurt van het Habbemameer, 
dat op een hoogte van 3.500 m ligt, ontmoette ik een Dani die een koteka onder zijn regen-
jack droeg. Heel praktisch natuurlijk als de regenstralen hard en ijskoud zijn. In 2008 pro-
beerde de Indonesische overheid het weer. In oktober werd de nieuwe antipornowetgeving 
van kracht. Volgens politici was de koteka aanstootgevend en pornografisch. In de inleiding 
van de grondwet van 1945 is sprake van de ‘Pancasila’, als de belichaming van de vijf basis-
principes van de onafhankelijke Indonesische staat. Daarin stond onder meer dat “mensen 
met de waardigheid worden behandeld die zij als Gods schepping verdienen”. Is de Papoea, 
tijdens de schepping dan buiten de boot gevallen?

Een koteka met een flinke 

diameter wordt ook wel gebruikt 

als ‘boodschappenmandje’. Om 

bijvoorbeeld tabak of andere 

voorwerpen in te dragen. Een Dani in zijn Baliemvallei
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Natuurlijk moderniseert Papua ook. Alleen in afgelegen berggebieden worden jongens nog geïnitieerd. Als de functionaliteit 

daarvan wegvalt, zal de koteka, net als de Nederlandse klompen, een rariteit worden. Moslims en Christenen ‘in de leer’ 

hoeven zich dus geen zorgen te maken. 

Dorpsoudste Elakeneak Flopere van kampung Holima, in het mannenhuis van het dorp. Er hangt een prikkelende geur van 

traditionele voorwerpen vermengd met vers hooi. Een rustgevende en inspirerende sfeer.
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24.Noken

In de Baliemvallei worden grote 

afstanden te voet afgelegd om spullen 

te vervoeren. Dat vervoeren gebeurt 

meestal in handgeknoopte netten, 

die ‘noken’ worden genoemd. Het 

materiaal van taaie plantenvezels is 

oersterk. De vrouwen die de netten 

dragen zijn het ook

Rechts: Een albinovrouw haakt een 

noken voor verkoop op de markt. 

Uiterst rechts: een straatbeeld in 

Wamena.

Moderne, gekleurde garens 

vervangen steeds meer de authentieke 

plantenvezels.
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25.Bunga seratus ribu

Onze Hardtop stuitert over geniepige keien en door modderige gaten in een entourage 
van blauwe bergen, witte wolkendotten en een pallet van groene tinten: de Baliemvallei. 
“Henti!”-“Stop”! en Bapak Latif  trapt weer op de rem bij een volgend foto-object. Dit keer 
een stralend geelbloeiende plant aan de voet van een enorme kei. Statief in stelling, 105 mm 
macrolens op de body en een klein diafragma ingesteld zodat de bloem zich prominent zal 
aftekenen tegen de blauwgrijze bergen. Een laatste blik door de zoeker en mijn vinger is op 
weg om de sluiterknop te ontspannen. Ik verkramp door een schreeuw van bovenaf de kei. 
Een Danipapoea staat in klassiek tenue: blote kont en peniskoker en gebaart met de punt 
van een parang in mijn richting. In lokale taal ratelt hij voor mij onverstaanbare klanken, 
maar ik begrijp wel dat hij mij niet uitnodigt om thee te komen drinken in het mannenhuis. 
Ik kijk hulpbehoevend naar mijn begeleiders. “Hij zegt dat je moet betalen voor het foto-
graferen van die plant!” Ik weet dat mensen in de Baliemvallei geld vragen om te worden 
gefotografeerd en daarom zijn mijn broekzakken altijd vol vieze vodjes papiergeld. Maar 
betalen voor het fotograferen van een plant, dat is me nog niet overkomen. Om een foto van 
iemand te maken, vraag je eerst of die persoon dat toestaat en daarna wordt de hoogte van 
het bedrag bepaald. In 1996 was dat bedrag ongeveer duizend Rupiah. Nog geen tien cent. 
Twee jaar later fotografeer ik Asike Haluk, een Daniman in Wamena. Voor zo’n gelegenheid 
haalt Asike een slagtand van een wildzwijn uit zijn tasje en frunnikt dat door het gat in zijn 
neusschot. Hij weigert het briefje van duizend Rupiah. Omdat Asike doofstom is, wijst hij op 
zijn arm waarop tweehonderd Rupiah staat geschreven. De man op de rots vraagt tiendui-
zend Rupiah voor een plant: circa acht euro!

 

Dat we het bedrag belachelijk vinden, kan er bij de oude man niet in. Later blijkt dat hij vindt 
dat we ook nog voor het noodgedwongen verblijf bij de enorme kei moeten betalen. Tussen 
mijn begeleidende Papoeavrienden en de Dani ontstaat een gigantisch bekgevecht. Allerlei 
scheldwoorden en beledigingen kaatsen heen en weer. Dan verschijnt een jongere Dani in 
een vuile lange broek met één halve pijp. Hij blijkt de zoon van de oude man te zijn. Hij zet 
de zaak op scherp. Hij schreeuwt dat wij zijn vader, een gerespecteerd adathoofd, hebben 
beledigd en zelfs geslagen. De scheldpartij wordt hervat maar ook afgewisseld met schouder-
klopjes en sussende woorden. In een boom schetteren een paar loeris mee. Instinctief grijp 
ik naar mijn camera om de vogels te fotograferen maar besef tijdig dat dit niet het goede 
moment is. Als een kat die zijn prooi mist, draai ik wat weg met de camera in de hoop dat 
niemand iets heeft gemerkt. Andere mannen uit het dorp komen aangerend om deel te ne-
men aan het twistgesprek. Dat levert absoluut geen bijdrage aan een compromis! Intensiever 
schouderkloppen, nog meer sigaretten en uiteindelijk dan maar excuses! Het helpt allemaal 
niet. We besluiten het op te geven en willen onze route naar het reisdoel in de heuvels vervol-
gen. Naar boven, naar een luxueus resort, gebouwd in de vorm van een aantal ‘honai’, dat we 
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willen bezoeken. Maar de Dani denken daar anders over. Met wilde gebaren geven zij aan ons 
te zullen volgen om de twist voort te zetten in het resort. Het aanbod om dan maar mee te lif-
ten in onze overvolle Hardtop wordt gelukkig met veel misbaar afgeslagen. Het resort is ver-
warrend prachtig. We worden ontvangen door een Balinese dame, die bevestigt dat dit resort 
een investering is van een Balinees en een Duitser. Het enorme hoofdgebouw heeft geen ra-
men en is ingericht met vooral Asmatkunst. Westerse hotelgasten schrijven ansichtkaarten 
naar huis met afbeeldingen van mensen die vuur maken met stokken en stenen. De logee-
runits zijn smaakvol ingericht.  Rechtop zitten in het comfortabele bed levert een magnifiek 
uitzicht op over de Baliemvallei. Het douchewater is kristalhelder koel bronwater. We zijn 
verbijsterd over deze luxe in een streek waar veel bewoners nog met één been in de steentijd 
leven. De pisang goreng is krokant gebakken en een koud biertje kunnen we ook bestellen. 
De officiële drooglegging van de Baliemvallei daagt ons uit om er gelijk maar twee te bestel-
len. Niet verstandig, want als het beledigde gezelschap straks arriveert, moet er nuchter 
onderhandeld worden. En daar zijn ze dan! Een bonte stoet van ongeveer twintig mannen, 
op blote voeten, in lubberende rubberlaarzen of versleten teenslippers. Sommige dragen 
T-shirts met gaten en patronen van menselijke excrementen en wat lager een kledingstuk 
dat ooit een broek is geweest. Twee mannen dragen hetzelfde klassieke tenue als de oude 
man. De bilnaad kuis bedekt met een staart van gras. Met opgerichte koteka, parangs, pijlen, 
bogen, felle ogen en afgezakte kaken, wordt de discussie voortgezet. Uit monden, vuurrood 
door het kauwen van pinang, komt een zurige lucht en rollend geratel van Danitaal. Er 
volgt een herhaling van het voorval aangevuld met weer nieuwe aantijgingen. We delen 
blikjes cola uit en roken gezamenlijk vredessigaretten. De gemoederen blijven verhit en ik 
bedenk een doorbraak. Ik was al eerder in een wat benarde situatie geweest en net als toen, 
begon ik te vertellen waarom ik in Papua ben. Niet als een gefortuneerde toerist, maar dat 
ik Stichting Manusia Papua heb opgericht om de Papoeabevolking te steunen. Daar bovenop 
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komt dan mijn veteranenverhaal. Er wordt aandachtig geluisterd. Het geratel is voorbij en de 
kaaklijnen worden opgetrokken. Als iedereen is bekomen van mijn ‘openbaring’, probeert 
de zoon toch nog wat geld los te krijgen voor de foto van de gele bloem. Daarop roep ik ieder-
een rond mijn digitale camera en toon beelden via de display. Papoea’s verdringen zich om 
het allemaal te zien en bij elke foto vertel ik wanneer en waar die is genomen. 

Hilarische kreten begeleiden beelden van bergen gehuld in witte wolken, wroetende varkens 
op de markt in Wamena, een mislukte opname van een roofvogel en ... van bloemen. Maar 
geen gele! Het bewijs is nu toch wel geleverd dat de gewraakte opname echt niet is gemaakt! 
Waarschijnlijk denken ze daar nu nog over na, maar een en ander heeft indruk gemaakt. 
Na nog meer sigaretten, het uitspreken van spijt over eventuele beledigingen en een handje 
papiergeld voor de ‘kepala adat’, vertrekt de stoet uiteindelijk richting de vallei. We eten de 
koud geworden restjes pisang goreng, nemen afscheid van de verbijsterde Balinese dame 
en dalen met ons mobiel dezelfde heuvel af. Als we in de buurt komen van het dorp en de 
enorme kei, wordt het toch wat stil in de auto. Gelukkig, niemand te zien. De gele bloemen 
van de ‘bunga seratus ribu rupiah’ wiegen zonder schuldgevoel in de zachte wind en koeste-
ren zich aan de laatste zonnestralen. Alsof er niets is gebeurd.
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26.Muskaat en moord

Bezoeken aan de Bandaeilanden
Drie nootmuskaatvruchten zijn nog over. Die blijven ongeschonden en worden bewaard. Als 
stille getuigen van geluk en drama. Net als ‘Gunung Api’, de sluimerende vulkaan op het ei-
land Banda Besar. De andere bolletjes zijn, met onze gedachten bij de vrouw die ze ons heeft 
gegeven,  uitgeraspt over asperges en prinsessenbonen. “De Indonesiërs maken alles kapot”! 
Dat had Willem Frederik van den Broecke met zwakke stem tegen ons gezegd. Zijn bewering 
zou worden bevestigd in een familiedrama! Het is september 1998 en we zijn naar hem op 
weg. Onze prauw glijdt over een zeespiegel waarin het silhouet van ‘de vuurberg’ onwaar-
schijnlijk scherp wordt afgebeeld. Onwaarschijnlijk zoals zoveel hier op de Bandaeilanden. 
We naderen een bescheiden, ooit witgekalkte woning, die omringd is door hoge bomen. Het 
zijn reusachtige kanaribomen. Onder de bescherming van hun bladerdak groeien nootmus-
kaatbomen; al eeuwenlang de reden voor de aanwezigheid van de familie Van den Broecke. 
Onze prauw loopt vast op het zand en we sjokken door kniediep water in de richting van 
het huis. We worden opgemerkt door blaffende honden en een wat fragiele oudere man. “Ik 
heb pas een operatie gehad op Ambon”, zegt hij en beurt zijn hemd op om het litteken te 
laten zien. Terwijl we thee drinken en vanuit de veranda over een beschimmeld muurtje het 
paradijs inkijken, vertelt de laatste perkenier over vroeger en nu.

Het familiehuis Gunung Api Het eeuwenoude familiekerkhof

Ze maken alles kapot
Paulus van den Broecke was zijn avontuurlijke voorvader, die in 1628 de beschikking 
kreeg over stukken grond die werden bewerkt als plantage. Ze werden ‘perken’ genoemd. 
Specerijen waren in die tijd letterlijk goud waard. De Verenigde Oostindische Compagnie 
garandeerde de afname.  Jan Pieterszoon Coen hield de autochtone bevolking en de concur-
rerende Engelsen op zijn eigen manier in het gareel. Hun eerste plantage op het naburige ei-
land Ai heette ‘Welvaren’.  Hier op Banda Besar, waar de familie zich later vestigde, bleef het 
op enkele uitbarstingen van de Gunung Api na, tropisch rustig. Na meer dan drie eeuwen 
werden echter in 1949 ook de perken van de vader van Willem Frederik, door de regering 
van de nieuwe Indonesische staat, geconfisqueerd. Pas in 1980 werd een klein gedeelte terug-
gegeven en kon de draad met het koloniale verleden weer worden opgepakt. Willem vertelt 
verder en zijn kritische woorden over de Indonesische overheid overstemmen het geluid 
van de branding die in alle kalmte kleine golven op het strand legt. “Ze maken alles kapot”! 
Even later leidt zijn vrouw ons, trots en bescheiden, door de eeuwenoude omgeving van 
het huis. Langs de familiegraven met scheefgezakte stenen en teksten in Oud-Nederlands. 
De droogschuur met de geur van foelie, nootmuskaat, kruidnagel en kaneel prikkelt onze 
neus en geest. In haar kleine hand passen ongeveer drie nootmuskaatbolletjes. Ze vult een 
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plastic zakje voor ons met geurige noten om mee te nemen. Bij het wegvaren wuiven we in 
de richting van het kleine witte huis.

Mijnheer van den Broecke overlijdt een paar maanden later. Hij heeft gelijk gekregen. Een 
half jaar na ons bezoek lezen we in Nederlandse kranten een interview met zijn zoon Pongky. 
Die vertelt dat op 20 april 1999, op hetzelfde familiekerkhof waar zijn vader is begraven, zijn 
moeder, zijn vrouw, twee dochters en nog twee familieleden, zijn toevertrouwd aan de aarde 
van Banda. Allemaal vermoord in de religieuze strijd die toen op de Molukken woedde tus-
sen Moslims en Christenen! “Ze maken alles kapot”!
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27. Pulau pulau

Eilanden. Sommige mensen zijn er door gefascineerd. Boudewijn Büch leek wel bezeten van 
eilanden. Afgelegen moeten ze zijn en niet te groot. Overzichtelijk, maar wel vol geheimen. 
Het strand zonder voetafdrukken van toeristen. Het moet er stil zijn. Geen geluiden van 
menselijke activiteiten. Het besef dat er endemische vogels leven! Paradijsvogels! Je luistert 
of het geluid dat in ‘Birds of New Guinea’ fonetisch als “screet screet or screet-a-lut” staat 
aangegeven, al hoorbaar is vanuit het dampende oerwoud. Ik ben in Papua op zulke eilan-
den geweest. Het kan er paradijselijk zijn, zoals op Aibai dat voor de noordkust ligt van het 
veel grotere eiland Yapen. Fonkelend koraal, loeris vliegen door wuivende casuarinabomen. 
Het zand kan niet witter en behaaglijker zijn. Totdat je wordt ontdekt door zandvlooien!  

Het eilandje Aibai, voor de noordkust van  het grotere eiland Yapen.

Het ene eiland is het andere niet
In 1961 en 1962 was ik tijdens de Indonesische infiltraties op zulke eilanden waar paradijs-
vogels baltsen in de armen van oerwoudreuzen en kroonduiven trots lopen te pronken met 
waaiers van doorzichtige veren op hun kop. Waigeo, Gag, Batanta! Namen die paradijselijke 
beelden oproepen. Hoe anders worden die beelden als je ‘s nachts zo stil mogelijk met rub-
berboten moet landen op dat reisfolderstrand. Dat strand is dan zwart en vijandig en je 
bent bang om beschoten te worden door geweervuur van Indonesische infiltranten. Bang 
om te vroeg en te luid uit de rubberboot te stappen. Te vroeg betekent dat je door de zware 
bepakking kunt verzuipen in diep donker water. Te luid laat zich raden. Eenmaal op het 
strand is er nog steeds het gevaar dat je door de vijand wordt ontdekt en je onder vuur wordt 
genomen. Met een bonkend hart probeer je onzichtbaar te worden in het koele zand. Maar 
er moet leiding worden geven aan een ploeg mariniers die ook angstig zijn. Er is niks roman-
tisch aan overnachten in rubberboten, die onder beschermende overhangende bomen zijn 
getrokken. Bomen die weliswaar beschermen als camouflage, maar niet tegen muskieten en 
andere bijters en zuigers. 
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Terug naar de aantrekkingskracht van eilanden. Met namen als ‘Vrolijk’, ‘Moeilijk’, 
‘Middelburg’ en ‘Amsterdam’. Wie heeft die namen bedacht en waarom? Ja, Middelburg en 
Amsterdam waren natuurlijk VOC-steden. Deze eilanden liggen zij aan zij op de kruin van de 
Vogelkop. In de Biakse taal worden ze ‘Mios Su’ - twee eilanden - genoemd. Op ‘Amsterdam’ 
zag ik bewoners het vruchtvlees van kokosnoten drogen op stalen platen met ronde gaten. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog lieten Amerikanen er hun vliegtuigen op landen. Bij laag 
water wordt de idylle verstoord door de aanblik van grimmig, verroest oorlogstuig, vastbe-
raden vastgezogen in het zand onder azuurblauw water. Als een teken, een waarschuwing 
aan argeloze mensen.  

De natuur doet haar best om ellende uit te wissen.

Een geheel ander oorlogssouvenir op Pulau Amsterdam zijn bomen! De ‘Pohon Amerika’, de 
Amerikaboom. Een exoot en tegelijk een endemische soort, want mijn vriend Chris Padwa 
zegt dat deze boom nergens anders in Papua voorkomt. Hij vertelt dat de bomen zijn ont-
kiemd uit zaden die door Amerikaanse militairen zijn achtergelaten. Als bomen een ziel 
hebben, dan moeten deze bomen leven met bittere herinneringen aan jonge mannen in een 
‘paradijselijk’ oorlogsgebied. Al die voetstappen, zweet, bloed, angst en vervloekingen die 
het goudgele zand van het strand heeft opgezogen. Het lijkt of de natuur daarna zo haar 
best heeft gedaan om via de dynamiek van de zee, keiharde regen, venijnige stormen en blik-
kerende zonnestralen, al die ellende uit dat zand te wissen. Dit alles om de mensheid steeds 
weer een nieuwe kans te geven. 

Boudewijn Büch, ging op de Galapagoseilanden zonder oog voor het toeristische decor, op 
weg naar de woning van de weduwe van een schrijver. Voor een gesprek! Hij wist het ook; een 
tropisch eiland is veel meer dan natuurlijke schoonheid!
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28. Papua culinair

De marinehap
In Nieuw-Guinea bestond de dagelijkse pot in Nederlandse kazernes uit rijst, aangevuld met vis, 
groenten, sambal natuurlijk en af en toe een vleesproduct. Zo noem ik dat maar, want het was 
vaak iets onherkenbaars uit blik. Corned beef was heel populair. Nu nog steeds in Indonesië! 
Aardappelen (uit blik) misschien één keer in de week. Omdat de meeste pakketpost van familie 
over zee werd verstuurd, kwamen er regelmatig hilarische eetwaren op tafel, zoals een beschim-
melde kerststaaf en pepernoten rond Pasen. Ik herinner me dat er opeens een loeier van een 
leverworst op tafel verscheen. Toen er gretig een vork in werd geprikt, spoot de inhoud sissend 
over de tafel! Zoute haring in de tropen lukt ook niet altijd. Er was blijkbaar iets te vieren toen 
een portie haringdrab, inclusief eruit stekende graten, met een soepopscheplepel uit een houten 
ton op ons bord werd geschept. Vaste begeleiders van onze maaltijd waren malariapillen, zout-
tabletten, vitaminepillen, weggespoeld met ‘lem’ en ‘jeruk’ als toetje. Jeruk is een citrusvrucht. 
Die van ons was de soort: ‘jeruk Bali’. Groot en sappig! Lem is met water aangemaakte limonade-
poeder met citroensmaak. Af en toe was er ook ‘lumpur’. Maleis voor modder. Een drank van op-
geloste melkpoeder met cacao. De maaltijden tijdens patrouilles en bivakken waren andere kost. 
‘Op de man’ ging je eigen rijstrantsoen mee verpakt in gebreide kniekousen. Daarbij gedroogde 
vis en sambal. De rest moest uit de bush komen. Meestal zorgden de Papoeadragers daarvoor. Als 
er bivak werd gemaakt bij een plek waar drinkwater was, gingen de Papoea’s ‘op jacht’. Ik vond 
het spannend om mee te gaan en de oogst als bijgerechten te bereiden.

De plantaardige producten die verzameld werden, bestonden uit bladgroenten, wortelgewas-
sen en vruchten. De dierlijke component was bijzonder exclusief: onooglijke zoetwatervis-
sen, kalongs, insecten, soms een wild zwijn of een hert en vogelsoorten, zoals jaarvogels, 
boshoenders en kroonduiven. De boshoenders zaten onder de vlooien en daarom werden de 
veren onder water geplukt. Van al deze rode lijstsoorten werd soep getrokken! Water dronken 
we direct uit de rivier. Voeding is een van mijn passies. Slenteren over een markt in Papua is 
een culinair avontuur! Steeds weer ontdek ik nieuwe dingen. Restaurants en warungs worden 
gerund door ‘pendatangs’-mensen uit andere streken in Indonesië die zich in Papua hebben 
gevestigd. Papoea’s zijn geen restaurateurs, maar de producenten en leveranciers van grond-
stoffen. Groenten en fruit telen, jagen en vissen, daar zijn Papoea’s goed in. Al die mooie 
producten worden langs de straten, op markten en aan huis bij de restaurateurs verkocht.
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Langs de straten zijn spannende dingen te eten in kraampjes en ‘kaki tiga’: houten karretjes 
met twee wielen, één poot en een emmer met smerig water voor de afwas. Kippen en varkens 
scharrelen tussen afval. Achter schilderachtige, stoffige insectenhorren liggen knapperige 
baksels. De satehbakker antwoordt dat hij alleen het beste rund- en kippevlees gebruikt. Nee, 
geen hondenvlees! Dat eet hij zelf wel! Toch maar naar Restoran Mas Budi vanavond. Daar 
kun je rivierkreeft uit de Baliemrivier eten! We nemen ‘udang mentega’. De kreeftjes wor-
den dan in een wok met boter gebakken. Die boter komt uit blik en ruikt naar de toege-
voegde vitamine B. Maar toch: “Enak sekali”! 
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In buitengebieden, zoals de Baliemvallei, bereiden Papoea’s hun eten op houtvuur. De ingre-
diënten komen uit hun tuinen, het bos en het water. Daarbij is rijst niet het oorspronkelijke 
hoofdbestanddeel, zoals in de rest van Indonesië, maar koolhydraatrijke knolgewassen, zo-
als ubi of bataten. Afhankelijk van de leefplek leveren rivieren, meren en de zee, eiwitrijk 
voedsel. Kleinschalig wordt ook zoetwatervis gekweekt. Vlees is geen dagelijks onderdeel van 
de maaltijd, want op wild jagen is een hele onderneming. Men is ook zuinig op de eigen 
varkens, kippen en konijnen.

Bakar batu
Al eerder heb ik opgemerkt dat, als er iets bijzonders te vieren is, varkens, bladgroenten en 
knolgewassen met behulp van hete stenen, in kuilen worden gaar gestoomd: Bakar batu. 
Regelmatig worden we uitgenodigd voor zo’n bijzondere feestmaaltijd. Een hoogtepunt in 
dit verband was de ceremonie van de eerste steenlegging van ons project: de kraamkliniek 
in Wamena.

De varkens zijn gepijld. Het vlees 
ligt klaar om samen met dat van 
konijnen en kippen, bladgroenten en 
knolgewassen, tussen hete stenen te 
belanden. Die stenen worden verhit in de 
kuil op de linkerfoto. Op de foto rechts, 
is te zien hoe de hete stenen met houten 
grijpers in de smoorkuil worden gelegd.

 

In het dorp Jiwika, niet ver van Wamena, kan de toerist een nog traditioneler manier van 
bakar batu laten opvoeren. De uitvoerende Dani hebben zich dan beschilderd en extra ver-
sierd met veren en vellen. Het is een schouwspel dat aangeeft hoe de Dani in Jiwika omgaan 
met de tegenwoordige tijd. Er zijn Dani die nog zo traditioneel leven, dat ze nauwelijks iets 
aan hun uiterlijk hoeven te doen. Anderen, vooral de jongeren, verruilen achter de coulis-
sen hun spijkerbroek voor een peniskoker. Dorpshoofd Yali ziet er persoonlijk op toe dat het 
zo echt mogelijk lijkt. Dat levert soms komische taferelen op. Op het moment dat een Dani 
een varken wilde villen met een vlijmscherp glimmend zakmes, kreeg hij opdracht om een 
bamboe exemplaar te gebruiken. Even daarna stak het dorpshoofd zelf een filtersigaret aan 
met vuur dat hij op een traditionele manier aan de gang had gekregen. Je moet wel bestand 
zijn tegen het pijlen en krijsen van varkens. Oren en staarten worden afgesneden. Ze zijn 
bedoeld  als lekkernij voor dorpsoudsten. Ik was verbaasd dat een van de honden de lever 
kreeg aangeboden. Die had ik wel gelust!
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Sfeerbeelden van een bakar batu in Jiwika 

De varkensfluisteraar
Tijdens een bakar batu in de tuin van het huis van Ones en 
Amelia, is Ones de voor de hand liggende slachter van de var-
kens. Eén varken leek voldoende voor het aantal lunchgas-

ten. Ones had het uitverkoren varken er al door middel van ritueel oorfluisteren op voorbe-
reid. Dat gaat ongeveer als volgt: “luister beste meid, we hebben vandaag belangrijke gasten. 
Het zijn die en die, je hebt vast wel van ze gehoord. En jij hebt een heel belangrijke functie. 
We zijn je dankbaar dat, enzovoort ...”. Het varken onderging daarna heel kalm het einde 
van haar leven. De eerste pijl was raak, dus in het hart. Toen de boog was uitgetrild, zakte zij 
door haar pootjes. Maar er kwamen meer gasten dan verwacht, dus werd een tweede varken 
van stal gehaald. Onvoorbereid dus! Gillend werd het vastgehouden. Ones legt een nieuwe 
pijl op zijn boog. Die treft het varken in de schouder. Het gillen gaat over in krijsen. De aan-
wezige gasten kijken nauwelijks op of om. Ones gaat naar het varken en neemt heel liefdevol 
de kop in zijn handen. Een oor wordt omhoog geklapt en Ones fluistert woorden van excuus, 
waardering en voorbereiding in het oor. Daarna loopt hij terug voor een tweede schot. Dat 
treft het hart. In de tuin is het even doodstil.

Sago
In vochtige gebieden in Papua is de sagopalm een opmerkelijke verschijning. Een volwassen 
boom is zo’n twintig meter hoog. De kaarsrechte dikke stam zit vol zetmeel. 

Van de bladeren van de sagopalm, wordt duurzame dakbedekking gemaakt voor eenvoudige behuizing.



116

Vlak voor de eerste, en tevens laatste bloei wordt de boom geoogst. De stam wordt openge-
hakt. Het zetmeelrijke merg wordt een aantal keren gespoeld met water om een giftige stof 
te verwijderen. Het gedroogde ‘meel’ bevat veel koolhydraten. Het is een basisingrediënt 
voor de voeding van veel Papoea’s. Het meest aansprekende sagogerecht is ‘Papeda’ en dat 
gaan we hieronder maken.

In de keuken van restaurant Yougwa aan het schitterende 

meer van Sentani, giet Yosima Puhin kokend water op het 

sagomeel. Zo ontstaat een glibberige, voedzame pap(eda). 

Papeda bestaat uit twee componenten. Rechts het visgerecht en 

links de sagopap. Met bamboevorken wordt een kledder pap 

in een diep bord gelegd. Daarbij komt het heerlijke visgerecht.

“Ayo... kita masak” is de titel van het enige kookboek dat ik ken met recepten uit de Papoea-
keuken. Het is geschreven door Marijke Werimom-Bakker en Hendrina Rumsaur. Ik zoek naar 
een recept voor papeda. Dat staat er, maar zonder het bijbehorende visgerecht. Hieronder 
dan maar wat ik zelf heb bedacht via het bekijken en proeven in restaurant Yougwa. Het 
visgerecht lijkt overigens op het Indonesische gerecht: ‘Pindang kuning ikan’.

Visgerecht  (vier personen)
Een grote ui, twee teentjes knoflook en een halve rode peper fijnsnijden en fruiten in twee 
eetlepels olie. Voeg daar aan toe: geraspte gember, laos en geelwortel. Van alles twintig gram. 
Drie blaadjes jeruk purut, drie salamblaadjes en een doorgesneden stengel citroengras (se-
reh). Giet daarop twee dl. water. Breng aan de kook en laat dertig minuten zacht trekken. 
Breng op smaak met zout, een theelepel asem en eventueel wat (instant) bouillon. Voeg 
duizend gram kabeljauwfilet of andere stevige witte vis toe die in grove stukken is gesneden. 
Laat die ongeveer tien minuten pocheren.

Opmerkingen: In restaurant Yougwa worden ook stukjes tomaat, wortel en kangkung (blad-
groente) toegevoegd. De citroengeur en de smaak van jeruk purut en sereh is essentieel. 
Kemangiblad (citroenbasilicum) is ook heerlijk. De vis moet stevig blijven. Dus kort pocheren!

Papeda
Meng vierhonderd gram sagomeel met koud water tot een vloeibaar beslag. Vlak voor het 
opdienen, al roerend, net zoveel kokend water (waaraan een halve theelepel zout is toege-
voegd) toevoegen, totdat een stevige pap ontstaat. Doe de papeda in een schaal en het visge-
recht in een andere schaal en smullen maar! Selamat makan!
In het kookboek van de dames staat ook nog een recept voor sagorupsen! Misschien is dat 
wat als amuse bij de aperitief?
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Restaurant Yougwa serveert ook gerechten van vis uit het Sentanimeer. Een andere specialiteit is goudkarper van eigen 

kweek. Het bassin waarin de vissen worden gehouden, is een stuk afgebakend water van het meer, midden in het restaurant. 

Als de gasten weg zijn, worden de resten van hun maaltijden door de goudvissen naar binnen geslurpt. De gefrituurde versie 

is populair. De vis wordt daarvoor op de rug ingesneden en in hete olie gebakken. De fijne graten zijn dan knapperig en 

kunnen ook gegeten worden.

Dit is heftig! Vernielend! Respectloos! Verkwistend! Ik heb er veel woorden voor! Haaien: de vinnen zijn verwijderd. Die zijn 

veel geld waard. De rest van deze dieren wordt naast de steiger in zee gedumpt. Veertien heb ik er een keer geteld! In Papua 

wordt blijkbaar geen haaienvlees gegeten. Wat hebben we nog veel te doen!
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De vismarkt in Biak is tegen zonsondergang mijn vaste fotospot. Zoveel bijzondere vissen worden daar aangevoerd. Deze 

prachtige zeilvis is blijkbaar ook te eten.

Je kunt dit met recht een zooitje vis noemen. Maar eigenlijk is het een schouwspel van heerlijke schoonheid.
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Geen onherkenbare lapjes vlees bij de slager in Wamena.

In het Raja Ampatgebied wordt het vlees gegeten van de doopvontschelp. Hier aangeboden op het eiland Gam. We hadden er 

geen trek in en niet alleen omdat doopvontschelpen beschermde dieren zijn. 



120

Makreel, rijst en scherpe pepers. Daar kun je mee thuis komen!

Selamat makan!

Levende krabben, die niet meer kunnen krabben 
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Buah merah 
Rode vrucht, is de letterlijke vertaling van deze bijzondere verschijning. Het is de vrucht 
van de Pandanuspalm ( Pandanus Conoideus Lam.) die  in de hooglanden van Papua groeit. 

Op de markt in Wamena wordt buah 
merah te koop aangeboden. De olierijke 
zaden zitten aan de buitenkant.

De zaadmantel bevat olierijk, prachtig rood vruchtvlees. De olie wordt door de autochtone 
bevolking beschouwd als een geneeskrachtig (voedings)middel. Intussen vinden anderen dat 
ook en wordt de vrucht en de olie steeds gewilder. Dus ook duurder. In Nederland nu ook te 
koop. Scheikundig onderzoek door een kennis toont aan dat de olie onder andere rijk is aan 
omega 3, 6 en 9, anti-oxydanten en tocoferol. “Een stabiele en gezonde olie!” Dat de kleur 
ook stabiel is, ondervond ik tijdens een vlucht van Jayapura naar Jakarta. Mijn fototas stond 
voor mijn voeten op de vloerbedekking. Die vloerbedekking bleek volgezogen te zijn met 
rode olie van buah merah. Waarschijnlijk gelekt uit de fles van een vorige passagier. Maar ja, 
dat merkte ik pas nadat ik de tas op schoot nam.

Bijzondere, voor buitenstaanders, vaak macabere voedingswaren worden in Papua verkocht. Zoals kuskus. Pinda’s  zijn niet 

buitengewoon, behalve dat deze net zijn geoogst en gekookt. Heel lekker!

Van  kokosnoten wordt 

alles gebruikt: het sap, het 

vruchtvlees en het harige 

gedeelte. De harde schil is 

geschikt als brandstof. 

Geroosterde zaden van 

‘kelapa hutan’.  Een vrucht 

van een boom die in het 

wild in de bossen van de 

hooglanden groeit.
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Het konijn had de hele dag tussen ons heen en weer 

gehuppeld en biscuitjes gegeten.

Gelukkig was dat niet het geval met deze hond. Brrr! Dit 

noem ik culinaar!

In het dorp Bosnik op het eiland Biak zijn de bewoners 

gespecialiseerd in het roken van allerlei zeedieren, zoals deze 

octopus en schelpdieren aan houten pennen geregen.

In de stad Biak liggen zeekomkommers op straat te  drogen. 

Die brengen veel geld op als delicatesse in vooral Aziatische 

landen.

 

Ter compensatie van eerdere minder smakelijke beelden, nu de schoonheid van groenten op een markt in Wamena.

 



123

Zout 
Zout is sexy in de mondiale culinaire wereld. Niet het ordinaire, geschoonde hagelwitte 
keukenzout uit zoutmijnen, maar het ruwe spul uit afgelegen plekken als de Himalaya, of 
zout geschept als kristalvlokken van zeewater. Wat te denken van een drie sterrenrestaurant 
dat aan tafel een stalactiet laat raspen over een gerecht? Bij Papoea’s die er nog een tradi-
tionele leefwijze op na houden, staat geen zoutpot in de keuken. Zeker niet bij de mensen 
die leven in afgelegen gebieden, zoals de Baliemvallei. Die mensen beschikken wel over het 
meest exclusieve zout dat ik ken. Zout gewonnen uit zouthoudend bronwater! Op een aantal 
hoog gelegen en moeilijk bereikbare plekken komt zouthoudend water aan de oppervlakte. 
Die plekken worden wel zoutmeren genoemd, maar eigenlijk zijn het ondiepe poelen met 
een diameter van een aantal meters. Het zijn meestal vrouwen die delen van poreuze plan-
ten naar boven sjouwen langs steile paden, met glibberige keien, boomstammen en andere 
obstakels. Bij de bron wordt het materiaal gekneusd en in het water gelegd om zich vol te 
zuigen met het zoute water. Teruggekeerd in het dorp wordt het spul gedroogd en verbrand. 
De grove stukken as worden verwijderd en de rest wordt fijngemaakt. Met water uit de poel 
wordt een deeg gekneed, waarvan koeken worden gevormd. Die worden gewikkeld in boom-
bast en gedroogd. 

Een ‘zoutkoek’ gewonnen uit de zoutbron bij Jiwika Op weg naar de zoutbron

In 2013 had ik de gelegenheid én de moed om met Egbert een tocht te maken naar de zout-
poel in de beboste bergen boven het dorp Jiwika. 

Lago pikt ons op in Jiwika en begeleidt ons ongevraagd naar boven. En gelukkig ook naar beneden!



124

Het werd een zware tocht. Zeker voor oude mannen rond de zeventig jaar. Naar boven was, 
met een flink aantal stops om weer op adem te komen, nog wel te doen. 

 

Aangekomen bij de bron ontmoeten we een autochtone man. Hij heeft vruchten en groenten 
verzameld in het bos. We praten met elkaar en als we weer op de terugweg gaan, begeleidt 
hij ons. De man is opmerkzaam en ziet dat Egbert wel wat hulp kan gebruiken bij het afda-
len. Een stortregen maakt de afdaling extra zwaar. De man is constant in de nabijheid van 
Egbert en biedt zijn hand aan als steun als dat nodig is. Ik ken die mooie, vanzelfsprekende 
dienstbaarheid van Papoea’s en iedere keer als ik het meemaak, raakt het me weer.

Voor de planten langs de route was het wél genieten. De regen zorgde voor een stralende make-up. 

Rechts: Lago kijkt wat beteuterd naar de afdaling van Egbert met zijn helpende hand. Misschien is hij wat teleurgesteld 

omdat een ander zich ook bekommert om die oude Belanda’s.

  

Het was een boeiende,vermoeiende onderneming, naar een zoutbron waarbij we meer zout 
zijn kwijtgeraakt dan hebben gewonnen!
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29. Papoeavrienden 

Johan Maurits Roembekwan, is één van de eerste Papoea’s waar we bevriend mee zijn ge-
raakt. We ontmoetten hem voor het eerst in 1996 op het strand Pasir Putih bij Manokwari. 
Zeer bescheiden biedt hij ons aan om wandelingen met hem te maken. Als we naar hem uit-
kijken vanaf ons hotel zie ik dat hij achter de eeuwen oude regenboom zijn kapotte T-shirt 
verruilt voor een schoon overhemd. We lopen eerst over een stuk geasfalteerde weg waar 
ook auto’s rijden. Zorgzaam draait hij zich naar ons om en zegt in grappig Nederlands: 
“loop maar langs het kantje”. Tijdens volgende reizen gaan we regelmatig op bezoek in zijn 
bescheiden onderkomen. Vaak klimt hij dan direct in een klapperboom om ons te voorzien 
van een jonge kokosnoot. Veel meer heeft hij niet om gasten aan te bieden. Johan Maurits wil 

graag betaald werk. Daarvoor moest hij bij 
de lokale overheid eerst een cv laten maken. 
Kosten: anderhalf miljoen rupiah!
Zo’n honderdtwintig euro! Vreselijk veel 
geld dat niet snel wordt terugverdiend. Het 
is hem daarna één keer gelukt om een week 
werk te krijgen. Na afloop werd er niet uitbe-
taald. Hij had toch te eten gekregen!

Af en toe ontvangen we een briefje van Johan Maurits. Meestal meegegeven aan een Nederlander die hij daar heeft ontmoet. 

Dat is veiliger en het kost geen postzegels. In alle brieven is zijn zorg te lezen over de situatie van het Papoeavolk. Hij denkt 

dat ik in staat ben om de Nederlandse regering te mobiliseren om Papua te bevrijden van de Indonesiërs.

Met Zeth op bezoek bij Johan Maurits (links met zijn dochter).  

Stiekem vastgemaakt op de deur van hun slaapkamer.
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Chris Padwa
De enkele westerlingen die door de hete straten van Biak struinen, zijn meestal Nederlanders 
met heimwee naar toen. Ze worden ontdekt door Chris, of zijn al oude bekenden van hem. 
Vaak Nieuw-Guineaveteranen. Hij gaat met hen op stap naar nostalgische plekken en als hij 
dan aan het strand ‘Het Lied van Nieuw-Guinea’ zingt, dan houd ik het niet droog.

Chris is het hartstochtelijk eens met de tekst van 
Arnold Ap op zijn T-shirt. Hij draagt het verborgen 
onder een ander shirt. De tekst geeft aanstoot bij 
het Indonesische regime. De afbeelding van de 
vlag kan aanleiding zijn tot een jarenlange gevan-
genisstraf. Arnold Ap was antropoloog en muzi-
kant. Hij bestudeerde vooral de Papoea-cultuur en 
muziek. Dat was een doorn in het oog van de 
Indonesiërs die liever zien dat de cultuur van Java 
wordt uitgedragen. Zijn werkzaamheden werden 
als een gevaarlijke bedreiging voor de Indonesische 
eenheidsstaat gezien. In november 1983 werd hij 
opgepakt, verdacht van banden met de Organisasi 
Papua Merdeka (OPM). Een half jaar later werd hij 
samen met de muzikant Eddie Mofu doodgescho-
ten. Volgens de officiële versie heeft Ap geprobeerd 
te vluchten.

Het lied van Nieuw-Guinea

Waar de zeeën eeuwig golvend bruisen,
Het witte strand zo rusteloos omgeeft.
Waar de wind het klapperblad doet ruisen,
En het oerwoud haar geheimen heeft.
Ligt mijn land in al zijn stille schoonheid,
Paradijs waar ik in vrijheid vredig leef.
Nieuw-Guinea oh land vol van zonnelicht,
Jouw trouw zijn is mijn plicht,
Waarvoor ik graag alles geef.

Nog omsloten door de stille aarde,
Rust de rijkdom van mijn dierbaar land.
Waar de natuur zich eeuwenlang vergaarde,
Wacht op kracht van menselijke hand.
Hoge bergen, meren, wouden, vlakten,
Houden diep en ongepeild hun schat bedekt.
Nieuw-Guinea mijn land zo heerlijk wijd,
Tot geven graag bereid.
Wacht op de mens die het bewerkt.

Sinds de blanke mannen tot ons kwamen,
Uit het kleine verre Nederland,
Vloeiden vree en vrijheid hier tezamen,
Gingen rust en opbloei hand in hand.
Christus leer Het blijde Evangelie,
Bracht ons volk in duisternis ‘t ware licht.
Nieuw-Guinea blijft altijd Gods stem verstaan,
En neemt zijn boodschap aan,
Die heel ons leven hier richt.

Niets kan ons meer van elkander scheiden,
Samen bouwen we de toekomst op.
Dan zal eendracht ons tot welvaart leiden,
Van Merauke tot de Vogelkop.
Komen donkere onheilswolken dreigen,
Staan we vast en eensgezind hand in hand.
Nieuw-Guinea, ik offer dan als het moet,
Alles mijn goed en bloed,
Voor jou mijn Vaderland.
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In de Nederlandse tijd was Het lied van Nieuw Guinea één van de verplichte zangnummers 
op de scholen. In het laatste couplet wil de schrijver van de tekst, Pater van Leeuwen, de 
verbondenheid aangeven tussen Nederland en de Papoea’s. Alleen ten aanzien van de laatste 
regels kreeg hij gelijk. De Papoea offert inderdaad alles: ‘zijn goed en bloed’.

Regelmatig, maar toch veel te weinig, ontmoeten we elkaar. Vanuit Biak gaan we op stap. Biertje drinken in hotel Irian, 

paradijsvogels spotten op het eiland Yapen of overnachten op het kleine eiland Aibai. We hebben ook samen in een gure winterse 

regenbui in Doesburg, winterwortelen geoogst in mijn moestuin. Hutspot in Doesburg, rijst op het strand van Aibai. Wat kan het 

leven inspirerend zijn met goede vrienden.

Chris is zo’n Papoea die je het gevoel geeft dat er inderdaad sterke historische banden zijn tus-
sen het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea en Nederland. Hij en veel andere Papoea’s van 
zijn generatie hebben les gehad van Nederlandse onderwijzers en spreken soms nog heel goed 
Nederlands. Ze dreunen het rijtje “Hoogezand-Sappemeer” op en zingen “Waar de blanke top 
der duinen”. Hij is de man die mij vertelde dat de kinderen in zijn klas na de watersnood in 
Nederland in 1953, een kwartje moesten meebrengen naar school om daarmee de slachtoffers 
te helpen. Nadat Nederland in 1962 het land, na een periode van mooie beloften, moest over-
dragen aan Indonesië, braken er voor de Papoea’s slechte tijden aan. Net als vele anderen ver-
zette Chris zich tegen de nieuwe koloniale overheerser die met alle middelen, vooral ook met 
geweld, de bevolking onderdrukte. Daarom belandden hij en nog zo’n vijfhonderd mannen uit 
de regio in de gevangenis van Manokwari. Met z’n zevenen in een kleine smerige cel. Urenlange 
ondervraging per dag, mishandeling en slecht eten in plaats van een vrije Papoeastaat, zoals 
Nederland dat had beloofd. Na anderhalf jaar werd hij vrijgelaten, maar anderen werden naar 
gevangenissen op Java gebracht om daar nog jaren in de cel te moeten doorbrengen. Chris gaf 
zijn strijd niet op en belandde in 1984 opnieuw in een cel van twee x twee meter. De dagelijk-
se ondervragingen met bijbehorende vernederingen duurden van 08.00 uur tot 16.00 uur en 
daarna weer van 20.00 uur tot 04.00 uur. Na het ontslag uit de gevangenis raakte hij zijn werk 
en ook zijn pensioen kwijt. Hij kwam ook niet meer in aanmerking voor een betaalde baan. 
Op de zwarte lijst! Desondanks is Chris nog steeds strijdbaar en zet zich in voor de rechten van 
het Papoeavolk. Eén van zijn uitspraken is: “duizend vrienden zijn te weinig en één vijand is 
te veel”. Deze charmante man heeft veel vrienden in Nederland en deze hebben hem, samen 
met Martha zijn vrouw en Bikar hun kleinzoon, uitgenodigd een paar maanden in Nederland 
te verblijven. Tijdens het afscheid zei Chris: “hoe kan ik uitschreeuwen hoe dankbaar ik ben”! 
Hij keerde terug naar Biak met veel herinneringen én blikjes honden- en kattenvoer. Dat was 
toch wel een verbijsterende ontdekking in de supermarkt. Honden en katten die zulk lekker 
en duur eten krijgen! Dat moest hij aan kennissen in Biak laten zien, want anders zouden die 
het niet geloven! Ik denk dat ze het lekker hebben opgegeten.
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Ones Weya
Ones heeft Amelia voor vier varkens gekocht. Dat is zijn verhaal. Ik weet niet of Amelia daar 
nog aan herinnerd wil worden. Beiden behoren tot de Lanistam. Eén van de drie oorspron-
kelijke bevolkingsgroepen in de Baliemvallei. Amelia groeide op in Tiom, de eerste vestiging 
van Australische Baptisten. Amelia zegt dat de mensen in Tiom daarom zo goed ontwikkeld 
zijn. Na mijn bezoek aan Tiom werd dat bevestigd. Ik had het naïeve idee dat bewoners van 
een dorp als Tiom, dat zo ver van de hoofdplaats Wamena ligt, minder ontwikkeld zouden 
zijn. Ones is in een kleiner en primitiever dorp dichtbij Tiom geboren. Wat overigens niets 
zegt over zijn ontwikkeling. Integendeel!

We zijn op bezoek en overnachten in het huis van de ouders 
van Amelia. Voor lokale begrippen; een villa.

Na de kerkdienst in Tiom.

We verbleven in een hotel met strontvegen op de muur in Sentani. Ones was op zoek naar toe-
risten en bood zijn diensten aan als gids. Het was 1996 en ik was voor het eerst terug in Papua. 
We maken een deal en kopen ook voor hem een vliegticket naar Wamena. De Baliemvallei is 
zijn leefgebied. Ones wil bij het inchecken voor de vlucht naar Wamena mijn bagage dragen. 
Ik zou die van hem bij me houden. Dat voelde niet goed en daarom weigerde ik. Later bleek 
dat er sterke drank in zijn bagage zat. Papoea’s die naar de Baliemvallei reizen worden, we-
gens de drooglegging daar, streng gecontroleerd op het in bezit hebben van alcohol. Ik zou 
bij een eventuele controle geen problemen met zijn drank hebben gekregen omdat Westerse 
mensen wel drank mogen meenemen. Maar goed, de bagage van Ones werd uiteindelijk niet 
gecontroleerd en die van mij ook niet. Hoe zou het zijn afgelopen als we wel hadden geruild 
en die twee liter whisky van mij zouden zijn ontdekt? We zijn veel met Ones op stap geweest. 
In Agats en Merauke was ik met hem en vriend Koen. Op één van de avonden met een glas 
‘teh Belanda’, zoals Ones onze dagelijkse whisky met cola noemde, vroeg ik Ones wat hij zou 
doen als ik ter plekke zou overlijden. “Ritueel verbranden”, was zijn serieuze antwoord. We 
hadden vaker interessante gesprekken. Tijdens een gesprek over homofilie beweerde hij met 
een ontzettend smerig gezicht dat homofilie onder Papoea’s niet voorkomt. 
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In Nederland 
Om ons project in Nederland te promoten, hebben we Amelia en Ones in 2008 gevraagd naar 
Nederland te komen. Ze zijn hier een mooie junimaand geweest en natuurlijk heeft hun 
verblijf grote indruk gemaakt. Ones wilde wel blijven. Na uitleg over taalproblemen, huis-
vesting, verblijfsvergunningen en andere consequenties, zoals bijvoorbeeld dat de eenden 
in het park niet bedoeld zijn als warme maaltijd en er geen pinang in Nederland te koop is, 
heeft hij gelukkig vastgesteld dat het misschien toch niet zo’n goed idee was.

Op 26 oktober 2012 ontvingen wij bericht van Amelia dat haar echtgenoot en mijn vriend 
Ones Weija op diezelfde dag is overleden.

Dollen bij Intratuin tijdens het W.K. voetbal. Amelia pikte stekjes 

van geraniums en fuchsia’s om die mee te nemen naar Papua.

Naar het NCDO en Simavi om het project te presenteren. 

Links Egbert Nauta.
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30. Beautifull people 

Ieder mens is uniek. Maar we gaan wel steeds meer op elkaar lijken. Vrouwen met een donkere 
huid besmeren zich om blanker te worden. Blanke vrouwen pakken de zonnebank voor een brui-
ner tintje. Spleetogen moeten ronder en westerse mode verdringt traditionele kleding. Dat is 
niet anders in de Papuaprovincies. In afgelegen gebieden gaat dat proces natuurlijk langzamer. 
De overgang naar ‘modern’ is vooral op te merken in een stad als Wamena in de Baliemvallei. 
Ook daar vestigen zich steeds meer transmigranten die, samen met westerse toeristen, hun mo-
derniteiten introduceren. Het gevolg is een interessante mix van mensen in Papua.

Biluk Famsiep uit kampung Haluk. Bapak Isage uit kampung Pugima.

Er zal wel ergens een feestje zijn! Een Dani op weg naar een ceremonie.

Tobias Jigibalom. Tenak Kiwo woont in kampung Magalai Neri. Hier zit hij in 
de vertrekhal van het vliegveld van Wamena. Gewoon om wat 
rond te kijken.
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Vanzelfsprekend bestaan er ook stereotiepe beelden van Papoea’s: het zijn allemaal primitie-
ve mensen, nog kannibalistisch en ze dragen allemaal een peniskoker. Maar omdat Papoea’s 
veel langduriger dan de meeste andere volken min of meer geïsoleerd hebben geleefd, zijn 
de onderlinge verschillen juist heel groot. In 2004 meldt het Summer Institute Linguistics 
(SIL) dat er 264 talen in de Papuaprovincies bestaan. Het aantal dagelijkse gebruikers van de 
diverse talen wordt snel minder. Het Papoea-Maleis en het Bahasa Indonesia worden van-
daag de dag als Lingua Franca gebruikt en al die Papoeatalen worden door de Indonesische 
overheid, net als andere bijzondere kenmerken van de diverse Papoeavolken, eufemistisch 
gezegd, niet als een bijzondere culturele rijkdom beschouwd. Stamhoofd Hamadi van het 
dorp Tobati in de Yotefabaai bij Jayapura denkt dat er, anno 2009, nog maar enkele bejaar-
den zijn die de taal Tobati spreken.

Vrouwen met een jonge telg van de Marind-animstam aan de 
zuidkust bij de stad Merauke.

Een Dani in Wamena.

Voor toeristen en ook voor mij, zijn min of meer traditioneel levende mensen een interes-
sant fotografeerobject. Vooral in de Baliemvallei weten de autochtone bewoners dat hun exo-
tische uiterlijk gewild is bij fotografen en filmers. Natuurlijk moet fotograferen met respect 
gebeuren en als mensen close-up gefotografeerd worden, moet vooraf toestemming worden 
gevraagd. Ook de prijs voor het kiekje moet worden geregeld. Wil je een groepje mensen 
fotograferen en die zien dat, dan kunnen er verrassende dingen gebeuren! Maar ja, ik ben 
een gretige fotograaf en het is ook niet altijd te doen (en ook niet nodig) om onder alle om-
standigheden die toestemming te vragen. 

Mijn vriend Ones Weya. Zichtbaar op 

zijn gemak.

Een Dani in Wamena. Ook moderne Papoea’s zijn trots op 

hun identiteit.
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De doofstomme Dani, Asike Haluk, is al eerder genoemd als een goede bekende van ons. Als 
we in Wamena zijn, dan is hij een van de eersten die ons komt begroeten. Natuurlijk wordt 
ook voor hem een cadeautje meegebracht. Toen hij een beertje kreeg voor zijn jongste doch-
tertje was het vertederend om te zien hoe voorzichtig hij het in zijn handen nam. 
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Veel autochtone oudere mannen zijn door de recente ontwikkelingen hun doel en identiteit kwijt. Ze hangen vaak wat rond langs 

de straten in Wamena.

Mensen van Marind-Animstam in de omgeving van Merauke. Een mondharpist in Wamena met een hoofdtooi van 

casuarisveren.

Straattafereel tijdens een regenbui in Wamena.
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Kinderen: The most beautifull people!
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Af en toe kom je Papoea’s met een witte huid en blauwe ogen tegen. In het dorp Wasti bij 
Manokwari, woont deze albinojongen. De andere kinderen lijken lief met hem om te gaan. 
Albino’s hebben het niet gemakkelijk. Hun huid en ogen zijn niet goed bestand tegen het 
zonlicht. Wondjes als gevolg van het krabben, en ook huidkanker komen veel voor. Zij zijn 
erg geholpen met huid- en hoofdbedekkende kleding en zonneolie.
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Tegen het einde van de dag als de zon ondergaat in de zee, is de sfeer bij de vismarkt in Biak 
heel bijzonder. Er wordt nog volop vis aangevoerd en verkocht, mensen flaneren op de stei-
ger en kinderen spelen met een bal of met oude fietsbanden.
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Rawa Biru is een afgelegen dorp in de omgeving van Merauke waar vooral autochtone men-
sen wonen. De Javaanse juf klaagt dat de kinderen geen discipline hebben om naar school te 
gaan. De mensen zijn er zo arm dat de school de discipline om een schooluniform te dragen, 
ook maar heeft losgelaten.



138

Een tafereel in het Raja Ampat gebied, als de omslag van een kinderboek 

Een verhalend boek, zonder omhaal en gecompliceerde woorden

Een boek dat vertelt hoe mooi de wereld kan zijn

Hoe mooi een mens kan zijn.
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31. Mensen op en bij het water

Bos, heel veel bos. Papua is er voor het overgrote deel mee bedekt. Na de Amazone het groot-
ste aaneengesloten oerbos van onze wereld. Maar ook in Papua heeft de natuurlijke rijk-
dom een enorme aantrekkingskracht op de mens. De grootschaligheid van de exploitatie 
van grondstoffen, verstoort op dramatische wijze eeuwenoude ecosystemen en leefgemeen-
schappen van mens en natuur. De meeste mensen wonen in de nabijheid van water. Een 
andere oerwereld. Zij leven bij machtige, meanderende rivieren die hun oorsprong hebben 
in de kilometershoge ruggengraat van Papua. Of bij mysterieuze meren, sommige op een 
hoogte van meer dan drieduizend meter, zoals het Habbemameer in de Baliemvallei, de 
Anggimeren in de Vogelkop en het romantisch gelegen Sentanimeer, waarvan wordt beweerd 
dat er nog zaagvissen in leven. Aan de zee liggen de grootste steden en overal zijn eilanden 
die tot de verbeelding spreken. De koraalriffen van de zeeën van het Raja Ampatgebied en 
de Cendrawasihbaai, behoren tot de rijkste zeebiotopen ter wereld. Daar, op en bij dat water, 
leven mensen. 

 

Behendigheid met prauwen op een van de grote rivieren van het Asmatgebied.
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De zee
Mensen vertrouwen op holle bomen.

Bomen, in hun tweede leven
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Mystieke sfeer in de regen op het eiland Gam in het Raja Ampatgebied
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Als de avond valt, lijkt alles in gedachten verzonken
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32. Bianca

Voor Nieuw-Guineaveteranen blijft het: het KLM-hotel. Sinds 31 oktober 1953 staat het tran-
sithotel op keiharde betonnen poeren in de karang. Tegenover het vliegveld in Biak, met uit-
zicht op het eiland Yapen. Bij de ingang staat nog steeds de rode postbus uit de Nederlandse 
tijd. De naam werd veranderd in Hotel Irian, maar de koloniale atmosfeer van toen is nog 
steeds voelbaar. Dat was in het jaar 2000. In 2009 was de naam weer veranderd in Aerotel 
Irian-Biak. We waren onder de indruk van de fraaie restauratie en de professionele service. In 
2000 nam ik met Yvonne deel aan een vaartocht met de Buginese schoener Bianca. Het was 
een reis georganiseerd voor Nieuw-Guineaveteranen. Dat laatste was voor ons niet de grote 
trekker. Dat was wel één van de bestemmingen, de Raja Ampat archipel. Ik heb bijzondere 
herinneringen aan dit gebied. Deze reis was een comfortabele gelegenheid om er weer terug 
te komen, want reguliere reismogelijkheden waren er niet of nauwelijks in 2000. We hebben 
één overnachting in het hotel. De volgende twintig nachten zijn we aan boord van de Bianca. 
Eén van die nachten moet in ieder geval worden beschreven.
 

‘De laatste lichting is geschied’. Wanneer? Door wie? Aan wie waren die laatste brieven gericht?

 

 

Op weg naar Manokwari wordt het, ter hoogte van het eiland Numfor, om vier uur ‘s mid-
dags onheilspellend donker. Het lijkt er op dat de weergoden ons al in het begin van de reis 
willen imponeren. Het houten schip kreunt onder het geweld van de golven die opzwiepen 
door de storm. Ze slaan neer op het dek. De eerste passagiers kotsen hun rijstmaaltijd over-
boord. In Manokwari gaan we natuurlijk op bezoek bij bekenden. Een jongen van acht jaar 
komt aan boord. Hij wil zo graag naar zijn opa in Sorong. Hij wordt de knuffelpapoea van de 
drie vrouwen aan boord. De passagiers ontspannen zich na het geweld van de storm. “Mijn 
vrouw is een Limburgse, ze heeft van alles in mijn koffer gestopt”, hoor ik een oud-marine-
man met ingehouden emotie zeggen. Een ander reageert: “die van mij komt uit Zeeland, die 
haalt altijd alles er uit”! Een oud-marinier, die alle oorlogsgebieden in Azië heeft bezocht, 
draagt een pet met ‘Nieuw-Guineaveteraan’. Zijn uitmonstering bestaat verder uit een ring 
met het marinierswapen en tatoeages op beide bovenarmen. Eén met het wapen van het 
Korps Mariniers en op de ander een paradijsvogel. Met een Amsterdams accent hoor ik hem 
praaien: “we schoten op die gasten met fosforgranaten”. Hij zat in mijn peloton, maar ik 
heb nooit een fosforgranaat gezien. We leggen aan op Pulau Amsterdam. Het andere kleine 
eiland ernaast heet Middelburg. Het wordt laag water. Tussen de eilanden komt een zand-
bank in beeld die de eilanden verbindt. Het wild stromende zeewater verandert permanent 
de positie van de zandbank. Ik zie fel gekleurde vissen die het spektakel ook spannend lijken 
te vinden. Het eiland Amsterdam was ooit in bezit van familie van mijn vriend Chris Padwa. 
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“Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs”, hoor ik Chris weer zingen. Daarna 
klinkt dan weer zijn gierende lach. In de ondergaande zon cirkelen kalongs boven het bos of 
hangen in bomen met rijpe vruchten. Dolfijnen geven niet meer prijs dan hun rugvin. Alsof 
ze naar ons wuiven en daarmee aangeven, dat als mensen meer van hen willen zien, ze zich 
eerst beter moeten gedragen. 

De Bianca voor anker bij Pulau Amsterdam

We varen naar Sorong, ‘de oliestad’ en deinen voor anker in de haven. Dagenlang dobberen 
we in een dreinende, zinderende hitte omdat er olie en water gebunkerd moet worden. De 
kapitein heeft geen geld op zak. De bank is gesloten tot na het weekend. Het leven aan boord 
van een schip dat niet aan de kade ligt, is saai en lastig. Je bent geen onderdeel van de plaats 
waar je bent aangemeerd. Als je dat wel wilt zijn, moet een bemanningslid je met een sloep 
naar de wal brengen. In de meeste havens, zoals in Biak, lagen we afgemeerd aan de kade. 
Meteen komen mensen naar het schip en bekijken ons van kortbij. Kinderen vooraan, de 
volwassenen daarachter. Het zijn altijd Papoea’s. Zij zijn op een ingetogen manier nieuwsgie-
rig naar ons en wij zijn dat naar hen toe ook. Ze weten dat we uit Nederland komen. Er ont-
staan voorzichtige gesprekken. Over toen en nu. De ouderen spreken nog wat Nederlands. 
Als ik een oude man aanspreek in het Indonesisch, reageert hij boos. “Jij moet Nederlands 
praat van mij, Indonesisch taal is vies!” Hij trekt een daarbij passend gezicht. Rood speeksel 
van pinang dat over zijn kin loopt, maakt het allemaal erg serieus. Op de achtergrond staat 
een lange statige man. Een bijzondere verschijning. Hij heeft lokale trekken, maar ook krul-
lend haar met lichte tonen. Een wat oudere man, die later blijkt een oom te zijn, spreekt ons 
aan. Hij vertelt dat deze bijzondere verschijning op zoek is naar zijn vader. De man beweert 
dat het een Nederlandse marinier is die hem heeft verwekt bij zijn Papoeamoeder. Ik bied 
aan om op zoek te gaan in Nederland.
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Een watertaxi op weg van Sorong naar het eiland Doom Voor de haven van Sorong ligt dit eiland met een baken

Door Selat Sele, de smalle zeestraat tussen het vaste land en het eiland Salawati, varen we 
naar Fak-Fak. Het plaatsje ligt op een vooruitstekende heuvel aan de zuidkust. Op straat lig-
gen nootmuskaat en foelie te drogen. Fak-Fak was een Nederlandse legerplaats. In de omge-
ving is veel strijd geweest tussen Nederlandse militairen en het Indonesische leger. Bewoners 
geven ons brieven mee voor bekenden in Nederland. Het ontroert me om de gezichten te 
zien die vertellen aan wie de brieven zijn gericht. Of we de persoon niet kennen. “Zij was 
onze schooljuf”! Zij heeft mij álles geleerd! Ach, zij was zo lief, mijnheer”.

De brieven gaan mee en via Sorong varen we naar het Raja Ampatgebied. Dat was voor mij 
de aanleiding om deze reis te maken. Drie roodstaartpapegaaien aan boord hebben hun vrije 
leven in het oerbos van het eiland Numfor moeten opgeven. Ze zitten nu dicht tegen elkaar 
met gesloten ogen en vastgeketend met een ketting op een witte plastic buis. De bemanning 
van de Bianca bestaat uit mannen uit Manado. Eén van hen zegt dat de vogels slapen. Om dat 
te bewijzen, prikt hij ze met zijn vinger in hun borst wakker. De belangrijkste bezigheid van 
de papegaaien is om te proberen de ketting met hun snavel door te prikken. Op een dag is er 
hilariteit aan boord. Eén van de vogels heeft zich bevrijd en vliegt met een zwiepende ket-
ting aan zijn poot richting een bebost eiland. Na kritische opmerkingen van passagiers en 
een financiële vergoeding, worden de andere twee vogels vrijgelaten. Sterns liften mee op 
kilometerslange drijvende atollen van plastic afval. Fregatvogels ontdekken onrust in het 
water. In zwierige cirkels komen ze dichterbij en duiken in een zilverkleurige, spetterende 
massa kleine vissen. Vliegende vissen knallen tegen de ruit van de stuurhut. Geen sticker 
van een vogelsilhouet op de ramen natuurlijk!
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Op het achterdek is handelswaar van de bemanning verzameld. Drie zeeschildpadden en 
twee jonge honden liggen al dagen in de blikkerende zon. De schildpadden liggen op hun 
rug. Het spartelen om overeind te komen, wordt steeds zwakker. De schuimvlokken op hun 
bek drogen op. Af en toe wordt er een emmer water over hun gegooid, want ze moeten wel 
blijven leven. De honden zijn door de bemanning in een kampong op het eiland Waigeo ge-
kocht. Passagiers die de honden regelmatig knuffelen, reageren verschrikt en ook veront-
waardigd als ze er achter komen dat die schattige beesten, niet naar Manado worden meege-
nomen om er mee te flaneren. De bemanningsleden voelen zich niet op hun gemak als ze 
moeten toegeven dat de honden, net als de schildpadden, als slachtdier worden verkocht. Ze 
weten blijkbaar wat Westerlingen daarvan vinden. Dat in Manado hondenvlees wordt gege-
ten, blijkt uit het volgende mopje, dat eens door Chris werd verteld: “in Jakarta worden 
hondenrennen gehouden. Teams uit alle regio’s van Indonesië zijn aanwezig. Een kampong-
hond uit Papua en zijn baasje doen ook mee. Als het startschot klinkt, blijft de hond liggen. 
De Papoea schreeuwt naar de hond: “Awas ada orang Manado!” Pas op, daar is een vent uit 
Manado! De hond wint de race”. Ik vraag de bemanning of zij in ieder geval willen zorgen dat 
de dieren bescherming tegen de zon krijgen. 

Het uitzicht voor de scheepskat is letterlijk en figuurlijk veel beter dan dat van honden en zeeschildpadden.

Er klinkt geschreeuw. Eén van de honden heeft zich bevrijd en is overboord gesprongen. 
Het beest peddelt als een aap met opgeheven staart vastberaden in de richting van een ei-
land. Een blauw nylon koord sleept er achteraan. Dan volgt een algehele mobilisatie van de 
bemanning. Alsof er brand is in de machinekamer! Het schip maakt een scherpe wending 
en doorkruist het eerder getrokken spoor. Bij de hond gekomen, wordt een reddingsboei in 
zijn richting gegooid! De hond schijnt niet gered te willen worden. Met angstige ogen en 
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opgeheven kop spartelt hij verder. Na een nieuwe manoeuvre van het schip springt de kok 
in de golven. Met een soort mislukte Tarzan-crawl probeert hij de hond in te halen, maar 
die blijft hem voor. Dan volgt de wasbaas. Deze suffe sul ontpopt zich als een held ter zee 
en springt vóór de hond in het water. Hij grijpt hem in zijn nekvel en probeert met de hond 
weer aan boord te komen. Dat lukt niet en het scheelt niet veel of beide verdrinken door de 
hoge golfslag. De sloep wordt gedebarkeerd. Uiteindelijk wordt de hond herenigd met zijn 
lotgenoot, die meteen begint met het likken van zijn maatje. Een tranentrekkend tafereel in 
een paradijselijk landschap! 

 

Ik overleg met de kapitein om een bezoek te brengen aan het eiland Kofiau. Die bestudeert 
bedenkelijk de zeekaart en geeft aan dat hij geen kaart heeft van de directe omgeving van het 
eiland. Ik heb foto’s en een envelop met inhoud bij me voor bewoners van het eiland. Zij zijn 
familie van een bevriend echtpaar in Nederland. De man is op deze afgelegen plek geboren 
en in 1962 naar Nederland gevlucht. De kapitein durft het toch aan. Na een halve dag varen 
zien we eilanden aan de horizon, waarvan wordt aangenomen dat die behoren tot de kleine 
archipel. Als we het hoofdeiland Kofiau naderen, hebben we nog geen mens ontdekt. Niet 
op de wal, maar ook niet in een prauw. De kapitein durft niet dichterbij te komen met het 
schip. Bang om vast te lopen. De sloep wordt gestreken en we varen richting het eiland. Er is 
geen bebouwing te zien of een andere vorm van menselijke activiteit. Het is doodstil! Mijn 
gevoel zegt dat we een smalle doorgang in moeten varen en ineens doemt een houten steiger 
op die overladen is met mensen! Nog steeds is er die intense stilte. Niemand spreekt. Grote 
ogen zijn op ons gericht. Een ander verschijnsel dat mij opvalt is dat veel bewoners, zowel 
zwart als roodbruin krulhaar hebben. Net als dat van de kinderen van mijn Papoeavriend en 
zijn blonde Hollandse vrouw! Hun presentjes worden overhandigd aan traditionele mensen 
in traditionele huizen. Hoe anders leeft hun broer in Nederland! Om stil van te worden. We 
hebben veel te weinig tijd. De kapitein wil voor het invallen van de duisternis in open water 
zijn. We wuiven en wuiven. Héél lang en héél stil.  
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Vanaf Kofiau beginnen we aan een lange tocht naar Manado. Van daaruit zullen we naar 
Nederland vliegen. Ten zuiden van het eiland Bacan vangen we geelvintonijn. De kop, gra-
ten en andere afsnijdsels gaan in de soep. Op mijn verzoek wordt van een deel van de tonijn 
sushi gemaakt en een ander stuk geroosterd. Het rauwe hart belandt in de maag van een 
bemanningslid. Als versterking van zijn eigen hart. Wat kan het leven relaxed en boeiend 
zijn! Maar dan! 

Storm
Het is 8 maart 2000, twee uur in de middag als ik tegen Yvonne zeg: “ik ga nog even een 
uurtje naar de wal, even snuffelen in een boekhandel die ik vanmorgen heb gezien”. Onze 
schoener schommelt rustig voor anker in de haven van Manado. Het was een spannende 
maand geweest in de zeeën rond Papua en overmorgen vliegen we weer naar huis. “Mau 
turun?” roept een bemanningslid. Ja, ik wil wel via de touwladder afzakken, zodat hij me 
met de sloep naar de wal kan brengen. Zigzaggend door een netwerk van rotsen bereiken 
we een houten steiger en even later ben ik een opvallend onderdeel van het straatbeeld bij 
de haven. Een roestige bemo brengt me voor een kwartje naar het centrum. Het dashboard 
bestaat bijna geheel uit een radio en gekleurde flikkerlichten. Stickers met afbeeldingen 
van Jezus aan het kruis, waar aan alle kanten het bloed afdruipt, vullen de lege plekken. In 
Noord-Sulawesi willen de mensen laten weten dat ze christen zijn. Ik had de jongen, die op 
de treeplank van de bemo staat en het geld int, gevraagd te stoppen in de buurt van de boek-
winkel en gaf hem een vieze flap van tweehonderd rupiah. Boekwinkels in Indonesië zijn 
vaak heel groot met weinig klanten en weinig boeken. Indonesiërs zijn geen boekenlezers, 
waarschijnlijk ook door de relatief hoge prijs van boeken. De goedkoopste boekjes gaan over 
zaken als duiven, vissen en kikkers kweken voor consumptie. Nadat ik afscheid neem van 
twee studenten die een babbel in het Engels willen maken, lijkt het of het licht buiten via 
een dimmer lager wordt gedraaid. Een donderslag beukt de ramen van de boekwinkel Een 
storm striemt de regen door de straten.
 
Ik krijg een slecht gevoel bij de gedachte aan de omstandigheden aan boord van de schoener. 
Bij de uitgang van de winkel zie ik auto’s tot aan de drempels van het portier in het water. 
Een felle wind stuwt het water op. Even later staat alles stil. Het is onheilspellend om te zien 
dat stilstaande auto’s heen en weer schudden door de harde wind en het hoge water. Alsof 
ze direct stuurloos gaan drijven door de straten. Ik probeer een taxichauffeur over te halen 
om me toch naar de haven te brengen. Nadat ik drie keer het normale tarief heb betaald, 
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gaan we op weg. Het water stroomt bij vlagen de ene kant van de auto naar binnen en aan 
de andere kant er weer uit. Als we de haven bereiken, valt er door het gordijn van regen geen 
schip te bekennen. In een klein kantoor ontdek ik door beslagen ramen de bekende gezich-
ten van een aantal half verzopen medepassagiers van de schoener. Zij vragen zich ook van 
alles af. De deur gaat open en drie andere passagiers komen naar binnen met gezichten alsof 
ze door krokodillen worden achtervolgd. Drijfnat en met angst in de ogen vertellen ze dat 
ze geprobeerd hebben met de sloep aan boord van de schoener te komen. Een hoge golfslag 
had de sloep opgetild en tegen het schip geslagen. Aan boord gaan was onmogelijk. De terug-
tocht zouden ze nauwelijks hebben overleefd. Er valt een veelbetekenende stilte. We kunnen 
niet aan boord. Het schip is ook niet te zien. Ik maak me vooral zorgen omdat Yvonne met 
nog één passagier en een paar bemanningsleden aan boord is. Hoe zou het met haar en de 
anderen op het schip zijn? En ….. waar is de Bianca?

Yvonne: “Om twee uur ‘s middags zwaai ik naar Henk en roep dat hij niet te laat terug moet 
komen, omdat we onze zoon Bas willen bellen die deze dag drieendertig jaar is geworden. 
Een half uur later wordt het pikdonker. Het is duidelijk dat er slecht weer op komst is. Het 
lukt me nog net om de fotoapparatuur van Henk veilig in onze hut te krijgen. Lopen, of zelfs 
staan, is niet meer mogelijk en ik ga op bed liggen. Met nog één persoon zijn wij de enige 
passagiers aan boord. Ik heb geen idee wie van de bemanning aan boord is gebleven. Boven 
mijn hoofd hoor ik angstaanjagende geluiden. Er wordt geprobeerd het anker te lichten, 
maar dat blijkt niet mogelijk. Door het schommelen van de boot heeft het zich muurvast in 
de zeebodem getrokken. Later blijkt dat men de ketting toen heeft moeten doorzagen. Aan 
dek worden de grote massief houten tafels van de ene reling naar de andere gekwakt. Ik hoor 
door het lawaai van de storm heen de scheepsmotor aanslaan en even later varen we. Nog 
even  probeer ik de trap te bereiken om boven poolshoogte te nemen, maar lopen of zelfs 
staan lukt niet. Het zeewater komt even later via dezelfde trap naar beneden. Doodeng! Dan 
volgen de meest angstaanjagende uren die ik ooit heb meegemaakt. Ik dreig uit het bed te 
worden geslingerd en klem me met een hand vast aan de spijlen van het bed en met mijn 
andere hand pak ik de fan. Gelukkig blijft die draaien want de hitte en de stank van diesel-
olie en overlopende toiletten is niet om te harden. Om me heen hoor ik van alles kreunen, 
bonken, scheuren en vallen. Ik voel me verloren en bid voor het eerst sinds vele jaren om 
steun. Ik denk dat mijn laatste uur heeft geslagen, maar voel me ook sterk en uiteindelijk 
heel rustig”.  
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Henk: “Nadat ik hoor dat de schepen die in de haven lagen zijn weggevaren om een veiliger 
plek te zoeken, laat ik me naar een kantoortje brengen van de havenautoriteit. Binnen ligt 
iemand te slapen op een tafel. Een ander die verveeld onderuit televisie kijkt, hoort me on-
geïnteresseerd aan. Hij heeft geen idee wat er met de Bianca is gebeurd en kan het schip ook 
niet via telefoon of radio bereiken. Ik geef het op en met anderen zoek ik een overnachtings-
mogelijkheid bij de haven. Die nacht herinner ik me als een avondwake”. 

Yvonne: “Hoe lang duurt deze horror al en wanneer is het afgelopen? Ineens valt er een stilte 
en deint het schip alsof er niets is gebeurd. Na zo’n dertien angstige uren, besef ik dat het 
over is. Ik kijk op mijn horloge, het is 03.00 uur. Ik ga de trap op en zie bemanningsleden 
met asgrauwe gezichten. “Waar zijn we?” vraag ik in het Engels. Maar zo ver gaat hun kennis 
van het Engels niet. We drinken thee en ik begrijp dat ze me een ‘strong woman’ vinden en 
dat vind ik eigenlijk zelf ook. Ik besluit om maar weer op bed te gaan liggen. De rust en stilte 
dringen diep naar binnen. Ik heb het overleefd! Tegen 04.00 uur ’s nachts vallen de scheeps-
motoren ook stil. Door de patrijspoort zie ik lichtjes. We zijn in Bitung en dus rond de kop 
van Sulawesi gevaren. Niet te geloven in 1996 waren we hier ook! Op reis van Jakarta naar 
Manokwari. We vonden het toen een vieze stad, maar nu is het mijn walhalla. We drinken 
weer thee en ik wacht op de dingen die gaan komen. De zon komt op. Ik geniet van elk mo-
ment. Een paar uur later vraagt de kapitein of we hem geld willen geven om een prauw en 
een taxi te huren om naar Manado te gaan. Daar zijn immers de anderen. Daar moet  Henk 
zijn. ’s Middags zie ik twee prauwen in de richting van de Bianca peddelen. Ik ben zó blij als 
ik Henk zie staan in de prauw en roep hem toe: 
“hé Henk ik dacht dat je maar een uurtje weg zou blijven”! 
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33. Een avontuur rond Merauke 

Met Papuamaatjes Koen en Ones, ga ik vanuit Merauke op avontuur naar het Wasur National 
Park. Een 414.000 hectare grote savannevlakte met diverse bostypen. Grote delen staan jaar-
lijks vier tot zes maanden onder water. Om die reden zijn er veel trekvogels, maar ook bijzon-
dere standvogels waaronder diverse soorten paradijsvogels. We lazen ook over krokodillen en 
twee kangaroe soorten: de zandwallaby en de Bruijnpademelon (Thylogale Brunii). Dit laatste 
beest is vernoemd naar de Nederlandse schilder en reiziger Cornelis de Bruijn, die leefde van 
1652-1727. Het schijnt dat hij tijdens één van zijn vele reizen dit dier heeft getekend in een 
privé dierentuintje van een VOC-medewerker in Weltevreden, een voorstad van Batavia. Het 
beest schijnt gevangen te zijn op het Zuid-Molukse eiland Aru. Een van de weinige toenmalige 
habitatten van deze kangaroe. Is het Wasur National Park nog de enige plek waar deze dieren 
in het wild leven? Alles spannend genoeg om in dit gebied een paar dagen rond te trekken.

De eerste overnachting is gepland in het dorp Rawa Biru (Blauw Moeras). Daar willen we gidsen 
charteren om het gebied in te trekken. We zitten uren achterop knetterende brommers van park-
wachters. Eerst over een geasfalteerd stuk van de Jalan Trans Irian, een weg in aanleg dwars door 
Papua, die noord- en zuidkust met elkaar moet verbinden. Na asfalt komt modder. Rode glibbe-
rige modder. Ik had het verwacht; we gaan onderuit. Mijn blote enkel sist onder de hete knalpot. 

De natte periode is nog niet voorbij. Overal water. De mensen wonen op palen in het water. ‘Nyamuk’ staat op een huis 

geschreven. Muggen! Muskieten! Malaria! 

Bruijnpademelon
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Loodgrijze regenlucht hangt boven de eucalyptus/bamboebossen. Termietenheuvels zijn op-
vallende verschijningen en komen alleen in dit gedeelte van Papua voor. De eerste man die 
we tegenkomen heeft doodgeschoten kangaroes op de bagagedrager van zijn fiets. Is het de 
zandwallaby of de Bruijnpademelon? De buik van het dier wordt samengeperst door binnen-
banden die als snelbinder dienen. Een weeïge, zoete lucht dampt omhoog uit de jutezakken 
waarin nog meer kangaroevlees is gepropt. Oranje bloed kleurt het bruinrode zand. We zien 
veel geschoten kangaroes en herten. Is er iets geregeld rondom de jacht op wilde dieren? Bij 
navraag bij de parkwachters is het antwoord natuurlijk bevestigend. In Indonesië is alles 
perfect geregeld! Op papier! Fotograferen is afzien. Objectieven beslaan, het is snikheet, het 
regent en alle muskieten in Wasur hebben zich rondom ons verzameld. Maar het is geweldig 
om hier te zijn! 

De onderhandelingen om gidsen en prauwen te charteren, gaan heel moeizaam. Gezichten 
staan niet vrolijk. De autoriteit van de bewakers van het park stelt hier niks voor. Ze hebben 
ons een observatie van kangaroes en herten beloofd. Vogels? Ja, die natuurlijk ook! Uiteindelijk 
varen we in uitgeholde boomstammen over een meer! Waarom gaat die fiets mee? 
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Na drie uur banjeren door een ondergelopen eucalyptusbos, vraag ik wanneer we bij de gras-
vlakte met het beloofde wild zullen zijn. Nou, dat duurt nog wel drie uur! Intussen is het vier 
uur ‘s middags en om zes uur is het donker. Waar overnachten we straks? Nauwelijks reactie. 
De sfeer is grimmig. We besluiten om te keren. Hetzelfde stuk terug naar de kampong. Het 
kniehoge water is ondoorzichtig. Geen idee waar ik in, of op zal stappen.

Bij het logement spoelen we het vuil en de 
eerste vermoeidheid van ons lichaam af. 
Geen bloedzuiger op mijn lijf te zien. Dat 
is wel eens anders geweest. De avond valt. 
Donker, heel donker! Het oerwoudorkest 
speelt een ouverture voor de komende nacht. 
Er klinkt weemoedig gezang uit een van de 
houten huizen. Whisky hebben we altijd in 
ons dagelijks rantsoen. De Indonesische va-
riant ‘Robinson’ is te goor om puur te drin-
ken, maar wordt genietbaar met cola. De 

slaapvloer is van hardhout. Heel hard hout! Ergens in de nacht struikelt iemand over mijn 
gespannen klamboe. Geen idee wie dat was. 
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De volgende dag zien we nog veel meer kangaroes. In bloederige delen gehakt achter op de 
fietsen van jonge ‘bushmeatkoeriers’. Het zijn jongens die het geschoten wild uit het jacht-
gebied transporteren naar de bewoonde wereld. Waarom fietsen meegaan in een prauw, 
wordt nu duidelijk.  

In stille verscholen schuurtjes worden de dieren geslacht. De rolverdeling is hier ook weer 
volgens het bekende patroon geregeld. Papoea’s jagen en transporteren het wild uit het 
jachtgebied. De transmigrant koopt het spul, slacht en verkoopt. 
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Op dezelfde brommers gaan we naar het kustgebied. Voor natuurliefhebbers en avontuur-
lijke  struiners  is de omgeving van Merauke een geweldige ervaring. De dynamiek van het 
water zorgt voor diversiteit. Vogels vind je vooral langs de kustlijn, in open graslanden, rijst-
velden en natuurlijk in het Wasur National Park. Dit gebied is ook het rijstschuurtje van 
Papua. Er zijn plannen van de Indonesische overheid voor de realisatie van immense land-
bouwprojecten in deze regio. Ten koste van unieke kwetsbare natuur. Tja ……

In een nat rijstveld staan bonte reigers (Egretta picata) te pronken.

Als het winter wordt in Australië migreren veel vogels naar natte foerageergebieden in 
Nieuw-Guinea. Honderden, duizenden kilometers over een zee die zich onvoorspelbaar kan 
gedragen. Van broedplek naar foerageerplek en weer terug. Een nuchtere noodzaak. Maar 
als de avond valt en het geluid van zwarte ibissen je doet opzien naar hun, tegen een goud-
gekleurde lucht afstekende silhouetten, dan denk ik niet aan die nuchtere noodzaak. Dan 
vliegen ze daar om hun schoonheid te laten zien. Aan mij. Alleen aan mij.
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Door de zilte lucht langs de kustlijn zweven machtige zeearenden. 

Op de vloedlijn het vertrouwde beeld van foeragerende steltlopers. Verder van Nederland 
kan ik bijna niet zijn op deze aarde. Maar door de aanwezigheid van deze plevieren, lijkt het 
een warme zomeravond op het strand van Terschelling. Ik mis de strandtent niet.  
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34. Jantje uit Merauke

Klikkende hakjes, sloffende slippers. Een warme wind waait de kerkgangers naar binnen. 
Kleurige, glimmende slingers ritselen. Zwarte sluike haren worden zacht beroerd. Op het 
kroeshaar van Papoea’s heeft de wind nauwelijks invloed. De slingers zijn een herinnering 
aan de afgelopen kerstviering. Het is 27 januari 2006. Metershoog houtsnijwerk van bran-
dende kaarsen is bevestigd op de muur naast de preekstoel. Kaarsen zijn versierd met oer-
Hollandse hulstblaadjes met bessen. Daartussen hangen engeltjes die op trompetten blazen. 
De preekstoel is een bruingelakte kolos, zo’n vier meter hoog en versierd met flikkerende ge-
kleurde lampjes. Een jonge Papoeavrouw verschijnt in de omlijsting van dit decor. Zij blijkt 
de voorganger van de kerkdienst te zijn. Jammer dat de achterwand waar zij voor staat zo 
donkerbruin is. Een lichte achtergrond had haar schoonheid beter geaccentueerd. Met een 
knikje van haar hoofd valt het hammondorgel stil. Ze begint haar preek en ik verheug me 
over het rappe tempo van haar woorden, want de zitbanken zijn smal en waarschijnlijk van 
ijzerhout. Regelmatig steekt ze haar vuistje omhoog om kracht bij te zetten aan de tekst. 
Boven haar hoofd prijkt een kleurrijke afbeelding van een Bijbelse herder die zijn kudde 
door een tropisch landschap leidt. Paarse zijden collectezakken gaan rond die overlopen van 
smoezelige biljetten van duizend en tweeduizend rupiah.

Naast de kerk ligt een oud kerkhof. Op de bemoste stenen staan veel Nederlandse namen. 

Jantje 
Er wordt veel gezongen en dankzij de zondagsschool van vroeger mummel ik wat mee. Het 
gezang wordt, via de open ramen, vermengd met geluiden van krolse katten en mekkeren-
de geiten. De wind bereikt onze ramen niet meer. De kerstslingers hangen lang en loom. 
Het is heet! Waaiers tussen slanke bruine vingers ritselen steeds feller en de dominee veegt 
zweetdruppels van haar voorhoofd. Dan gaan de deuren eindelijk open en geven de kerk-
gangers elkaar de hand. Wij krijgen vele handen extra. Blanke mensen zijn een attractie in 
Merauke. Vijfenveertig jaar geleden was dat heel anders. Toen woonden er veel Nederlanders. 
Overledenen uit die periode liggen in de aarde van de overwoekerde begraafplaats tegenover 
de kerk. Er zijn ook graven zonder een grafsteen. Alleen de oude waringiboom kent de na-
men van de mensen in zo’n graf. Eén steen steekt boven de begroeiing uit. “Hier ligt Jantje 
Olyslager, geboren 23 maart 1953, overleden 6 juni 1956 in Merauke“. Jantje Olyslager, een 
Hollands jongetje dat nooit in Nederland is geweest.
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35. Lampu dua (twee lampen/bakens)

Een naam die klinkt als de titel van een Indische roman.
Een roman die zich afspeelt op en rond een mystiek strand.
Een strand vol van leven aan de zuidkust van Papua.
Een stad met ‘uitzicht’ op tropisch Australië.

Aan de randen van het strand wonen vissergezinnen uit Sulawesi.
Gekleurde houten boten rusten uit voor de deur van hun huis.

Het strand is bezaaid met exotische verrassingen.
Een aangespoelde schedel van een potvis. 
Minuscule krabbetjes die het strand decoreren met prachtige patronen van zandkralen. 
Grijze kleibrokken die op het ritme van eb en vloed heen en weer rollen en gepaneerd 
worden met schelpengruis. 

Het fragiele skelet van een zee-egel en fraai gevormde schelpen gaan mee naar huis.
De melancholische roep van wulpen had ik hier niet verwacht.

Mijn broekzakken, mijn camera en mijn hoofd, zijn gevuld met dierbare herinneringen.
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36. Arbeidsomstandigheden

Onder een knetterende zon, slenteren we door de haven van Merauke. Aan de kade liggen 
oude kustvaarders in het stille, bruine water van de Meraukerivier. Een paar kilometer 
stroomafwaarts mengt dat water zich met dat van de Arafurazee. Mijn passie voor fotografie 
trekt me naar de roestige schoonheid van de ‘Tamara’. Onder de wat druipende, geelwit ge-
verfde letters ontdek ik de naam uit een vorig leven van het vrachtschip: ‘ Prinsenbeek’. Een 
ander schip wordt gelost. Het beeld doet me denken aan een afbeelding in een stripboek van 
Kuifje. Netten van dik touw waarvan de kapotte delen zijn versteld met nylondraad, lossen 
zakken stuivend cement. Eén van de zakken loopt leeg over de onbeschermde hoofden van 
drie mannen in het ruim. Het zijn lossers. Hun zwarte kroeshaar en huid is wit bepoederd. 
Ik vraag me af hoe hun longen eruit zien. Vanaf het dek worden aanwijzingen naar bene-
den geschreeuwd. Bevelen die door het bloedhete ruim van het schip galmen. De mannen 
richten hun vermoeide blik naar boven en de wanhoop die daaruit straalt, raakt me diep. 
Autobanden, drums met olie en benzine, houten planken en zakken cement worden via het 
versleten net naar boven getakeld. Zelfs een tankauto wordt uit een nauwe gang naar de 
losplaats in het ruim gemanoeuvreerd. Losse planken die op de bodem van het ruim liggen, 
zwiepen door het gewicht van de auto alle kanten op en de mannen duiken weg in wolken 
uitlaatgas. Dunne cementwitte benen ploffen bij elke stap in veel te grote rubberlaarzen 
naar een nieuwe berg autobanden die gelost moeten worden. Verward en aangedaan slenter 
ik verder.
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37. Dani

Door een vettig vliegtuigraam glinsteren rivierlinten op weg naar de noordkust van Papua. 
Een ander opvallend lint vreet zich in tegenovergestelde richting door het oerwoud; het 
tracé voor de Trans-Irianweg tussen de hoofdstad Jayapura in het noorden en Merauke aan 
de moerassige zuidkust. Dan ineens oogt het bos weer ongeschonden en lijkt het alsof het 
regenwoud het vraatzuchtige ondier heeft verslagen. Maar we weten dat het bruine monster 
even uitrust om zich daarna weer vol te vreten met maagdelijk groen. Weer verandert het 
landschap als we uitkijken over de eeuwenoude gronden van Dani, Yali en Lani: Papoea-
stammen in de Baliemvallei. We zijn er voor de eerste keer. De aankomst op het vliegveld van 
Wamena in 1996 en het korte autoritje daarna, maken zoveel indruk dat we eerst moeten bij-
komen in ons hotel. We vragen ons af wat er zal gebeuren wanneer we naar buiten gaan en 
onderdeel worden van een straatbeeld dat door Fellini bedacht kon zijn. Papoea’s naakt, op 
een peniskoker na, hangen wat rond voor een bioscoop met een reusachtige afbeelding van 
rondborstige blanke filmsterren. Een Danivrouw met platte, uitgezogen borsten zeult met 
een varken in een net dat met een band om haar hoofd wordt gedragen. Haar voeten, breed 
als van een kasuaris, stappen door modder die tussen haar tenen omhoog wordt geperst. 
Vanaf haar schouders kijkt een naakt kind met aangekoekte snottebellen naar giechelende 
schoolmeisjes in uniform. 

De meisjes dragen hoge nep-Nikes en kleurige haarbanden door sluik zwart haar. De verhuis-
kosten van hun ouders vanuit het dichtbevolkte Java of Sulawesi naar deze pas ontdekte 
wereld zijn door de regering betaald. Transmigratie heet dat in Indonesië. Rondom zijn toko 
jaagt een Chinese man loslopende kippen weg bij een opengescheurde zak rijst. Als wij het 
eindelijk aandurven onze witte gestalten met puntneuzen te vertonen wordt het podium 
compleet. Ons eerste contact is met Danimannen die voor de ingang van het hotel hun han-
del te koop aanbieden. Veren, hoofdtooien, peniskokers, stenen bijltjes waarmee vingerkoot-
jes werden afgehakt en halskettingen van varkenstanden of kreeftenscharen komen, na het 
bekende ritueel van afdingen, in onze koffers terecht. Na een paar dagen van begroeten, 
kletsen en wel of niet kopen, raken ze niets meer aan ons kwijt. Maar de mannen leggen zich 
daar niet bij neer. Een tweetal loopt met ons mee als we ‘s avonds op weg gaan naar een eet-
huis in dezelfde straat. Met volle overgave worden kettingen als worsten voor ons omhoog 
gehouden. Hun ogen rollen tijdens een demonstratie vingerkootjeshakken. Bij het eethuis 
aangekomen, nemen we hartelijk afscheid en voelen ons eindelijk verlost. Met een gevoel 
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van bevrijding tuur ik nog even over de spijskaart richting ingang. Tot mijn schrik zie ik, half 
verscholen achter een houten scherm, twee bekende Papoeakoppen die breed lachend hun 
handel omhoog houden. Als ik ze uitnodig om mee te eten, kijken ze eerst verbaasd en 
daarna vertwijfeld en schichtig om zich heen. Deze Papoea’s zijn het niet gewend om in 
restaurants te eten en worden er ook niet toe gelaten!
 

Het uitzicht op een lekkere maaltijd wint het uiteindelijk, maar ze schudden hun hoofd 
haast van hun romp om aan te geven dat bij ons aan tafel zitten geen optie is. Uiteindelijk 
wordt het een tafeltje in de uiterste hoek dichtbij de uitgang. Hun bruine blote billen vleien 
zich op witte plastic stoelen. De met veertjes versierde peniskokers steken parmantig boven 
de eettafel uit. Ik informeer wat ze willen eten en ga terug naar mijn tafelgenoten om te 
bestellen. Plotseling worden de twee ontdekt door de exploitant van het eethuis die blijk-
baar het voorafgaande niet heeft meegekregen. De Papoea’s wordt duidelijk gemaakt te ver-
dwijnen en hun ogen schieten hulpbehoevend onze kant uit. Mijn gezag is blijkbaar vol-
doende want even later zitten de twee hun bord leeg te lepelen. De snelheid waarmee dat 
gaat, geeft het gevoel dat ze zich niet op hun gemak voelen. Ze likken de laatste rijstkorrels 
van hun lepel en staan behoedzaam op om te vertrekken. Met een veelbetekenend hoofdge-
baar in onze richting maken ze zich klein en verdwijnen met een leeg colablikje in de hand, 
achter het scherm naar buiten. De volgende ochtend, op weg naar de ontbijtruimte, kijk ik 
richting buitendeur. De ramen zijn nat en beslagen door er tegenaan geperste bruine kop-
pen. Als ik ontdekt word, gaan ogen en monden wijd open en opgewonden wordt met geba-
ren aangegeven hoe de actie van gisteravond wordt gewaardeerd. Een flinke groep 
Danimannen is blijkbaar door het tweetal op de hoogte gebracht. Buitengekomen, wordt 
gejoeld en vele handen schudden mijn armen bijna uit de kom. Als blijk van waardering 
krijg ik cadeautjes en voel me bezwaard, want de handelswaarde daarvan is veel hoger dan 
die van de bordjes nasi goreng van gisteravond. Maar ik voel dat ik het toch moet aannemen. 
We gaan koffers pakken want het is onze dag van vertrek. Ik bezin me intussen op een mo-
gelijkheid om het financiële verschil tussen nasi en cadeautjes toch in het voordeel van onze 
vrienden te laten uitvallen. Het mag echter niet opvallen en ik bedenk dat er nog een paar 
blikjes sigaartjes over zijn. Bij het afscheid aan de deur worden de blikjes overhandigd en 
nieuwsgierig gaat het deksel open. Goedkeurende blikken gaan over de sigaartjes en ik stel 
voor om met z’n allen een rondje te paffen. Het bovenste sigarenlaagje wordt uitgedeeld en 
over de roepia’s die daaronder zichtbaar worden, wordt geen opmerking gemaakt. Begeleid 
door afdrukken van natte neuzen en handen op de autoramen gaan we op weg naar het 
vliegveld. Het vliegtuig brult zich een weg naar boven en door een vettig vliegtuigraam glin-
steren rivierlinten op weg naar de noordkust van Papua. Ver weg van mensen die Dani 
heten.
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38. Adat versus religie

“Im Namen Gottes betreten wir dieses land”. Deze woorden schijnt Carl Wilhelm Otow uit-
gesproken te hebben toen hij met een andere Duitse missionaris: Johann Gottlob Geissler, 
op 5 februari 1855 de eerste christelijke voetafdrukken in Papua plaatste. De bewoners van 
het eiland Mansinam dachten dat er geesten op bezoek kwamen. Mansinam ligt voor de kust 
van Manokwari, de plaats waar mijn kazerne stond. Het eiland was toen dicht bebost met 
oerwoud. Eén van de onderdelen van onze training was om het eiland van de ene kust naar 
de andere door te steken; ‘s nachts en op kompas. Maar dit terzijde. Veel succes hadden Otow 
en Geissler niet met hun christelijke missie. Dat is nu wel anders. Op onderstaande foto’s 
zijn mensen op weg naar Mansinam om aanwezig te zijn bij de viering van het feit dat hon-
derdvijftig jaar daarvoor de beide zendelingen daar aankwamen. Wij waren erbij en dachten 
dat het eiland zou zinken. Zoveel mensen!

In het kielzog van Wilhelm en Johann kwamen andere kruisvaarders die ook vonden dat het 
een zegen voor de Papoeabevolking zou zijn als zij hun eigen geestelijk leven zouden inwis-
selen voor de leer van de kerk. Van één kerk is beter gezegd, want er is verschil. Om die ver-
schillen in goede banen te leiden, werd het christelijke actiegebied in Nieuw-Guinea ver-
deeld. In het zuiden ging de missie aan de slag om Papoea’s de katholieke kerk in te krijgen 
en in het noorden mocht de zending het op de protestante manier proberen. In mijn bele-
ving hebben de zending en de missie een positieve bijdrage geleverd aan beter onderwijs en 
gezondheidszorg in Papua, maar hun activiteiten hebben ook veel verwarring en frustratie 
veroorzaakt. De leefwijze van Papoea’s is sterk bepaald geworden door de kerk. Op een muur 
in Merauke zag ik onderstaande schilderingen. De taferelen in de afbeeldingen zijn illustra-
tief voor de invloed van de kerk.

Een missionaris verpleegt een Papoea. 

Rechts wordt een andere Papoea gedoopt.

Pesta tifa: ‘het feest van de trommels’. Zo noemde de missie 

het gedwongen verbranden van rituele trommels.
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Er is iets bijzonders gebeurd met de identiteit van Papoea’s. De Nederlandse missie en zen-
ding hebben die identiteit onder grote druk gezet. Papoea’s hebben zich daartegen verzet. 
Daarna, vanaf 1963, is er onder het regiem van Indonesië sprake van een andere onderdruk-
king. Dat heeft ertoe geleid dat Papoea’s hun sterk door de kerk beïnvloede identiteit, door 
de onderdrukking van Indonesië steeds meer zijn gaan omarmen en koesteren. In bomvolle 
kerken kunnen Papoea’s zich onderscheiden en voelen hun onderlinge verbondenheid als 
kracht tegen de overheersing van het islamitische Indonesië. In de kerk kunnen zij zich 
uiten in hun eigen taal, met hun eigen culturele kenmerken en vinden zij troost bij elkaar. 
Nood leert bidden! Hoe belangrijk het geloof kan zijn, merkte ik op Insobabi, een klein ei-
land bij Biak. De bewoners hadden behoefte aan schoon water, maar er was geen geld voor 
goede voorzieningen. Toen we bij een kerk in aanbouw kwamen, maakte ik de opmerking 
dat er blijkbaar wel geld voor een nieuwe kerk was, maar niet voor schoon water. Verbaasde 
blikken werden mijn deel. 
 
Nederlanders, maar ook Amerikanen, Australiërs en Duitsers hebben het christendom naar 
Papua gebracht. Door de vestiging van transmigranten uit andere delen van Indonesië, voor-
al in de steden, overheerst nu de moslimcultuur. Ook nu zijn er nog katholieke Nederlandse 
geestelijken actief in Papua. Dat konden zij blijven doen door de Indonesische nationaliteit 
aan te nemen. Eén van die bijzondere mensen is Augustijner pater Ton Tromp. Al eerder heb 
ik hem genoemd, namelijk bij het oprichten van Stichting Manusia Papua. De directe stijl 
van Ton Tromp spreekt mij erg aan en als het even lukt ,zoek ik hem op in zijn prachtige kin-
derinternaat in de buurt van Sorong.  De weg er naar toe wordt in de volksmond ‘de abortus-
weg’ genoemd. Valt best mee als je niet in verwachting bent of de kuilen weet te omzeilen.

Een impressie van de keuken en eetzaal van het internaat dat wordt geleid door 

Pater Ton Tromp.

Religieuze straatbeelden in Wamena.

Nick Yigibalom is een vooraanstaande 

Baptistendominee. In zijn neusschot 

zit een gat dat vroeger diende voor 

neusversiering. Nu draagt hij een 

modern grijs kostuum met stropdas.

Soms word ik uitgenodigd om in een 

kerk over mijn missie te praten.
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In memoriam. Ook katholieke Papoea’s houden blijkbaar van een slokje.

Baptistenleiders die zich  hebben afgescheiden van de gevestigde Baptisten in Papua. 

Ze lokken honderden potentiële volgelingen met de geur van tientallen geroosterde varkens. 

Links: Ze kunnen het maar niet laten, 

die westerse predikers.

Rechts: Kunstuitingen in Manokwari.

Tijdens het schrijven van dit verhaal dacht ik aan een passage in de roman ‘Aan de oever van 
de tijd’ van de Zweedse auteur Henning Mankell. Hij beschrijft hoe een man uit Mozambique 
daar de introductie van missionarissen heeft ervaren. “ Ik heb ze gezien, gezien hoe hun ble-
ke gezichten ons opnamen met de minachtende liefde die slechte mensen soms tegenover 
hun kinderen tentoonspreiden. Ik heb ze gezien en gehoord, maar hebben zij ons gezien en 
gehoord? Ze kwamen en wilden geven door van ons te nemen”.
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39. Jefman 1998

Op weg naar Ambon komt ons vliegtuig in noodweer terecht. Regen en onweer geselen het 
toestel en de passagiers. Mensen zitten met hun hoofd tussen de knieën. De ogen van twee 
zwarte Liberiaanse mannen naast ons, zijn witte bollen geworden, in een grijs gezicht. Ze ver-
telden op zoek te zijn naar ‘verborgen schatten’ die hun overleden vader zou hebben achter-
gelaten in Papua New Guinea. De landing is door de ligging van de strip onder normale om-
standigheden al spannend, maar nu door de weersomstandigheden nog meer. In de cockpit 
was blijkbaar toch besloten om te gaan landen. De draaiing om het toestel op een lager niveau 
te krijgen, wordt ingezet. Het toestel schokt als een aangeschoten vogel. Ineens moet de piloot 
hebben bedacht dat het toch niet zo’n goed idee was om te landen. In mijn beleving trekt hij 
op het laatste moment de knuppel naar zich toe en zijn we weer op weg naar…. Papua! Naar 
Biak. Na een kort verblijf aldaar, vlogen we nou juist terug naar Ambon waar we onze reis 
door de Molukken zouden beginnen. Zoals afgesproken, zou ik na afloop van deze reis alleen 
doorgaan naar Papua. En zo gebeurde het. Na drie indrukwekkende weken in de Molukken, 
is Yvonne op weg naar Nederland en ik naar Papua. Mijn eerste tussenlanding is….op Jefman! 

Gastarbeider in eigen land
Daar ligt het dan! Een groene vlek met gele randen in veelkleurig blauw. Door een smoezelig 
raam zie ik hoe smal het eiland én hoe kort de landingsbaan is!  De motoren van het kleine 
vliegtuig maken slurpende geluiden. Na een scherpe bocht komt het landingsasfalt in zicht. 
Op het vliegveldje doen Papoea’s in vieze, versleten kleding, ‘het vuile werk’ voor de offici-
als: Indonesiërs gekleed in strak gesneden uniformen. Hier in Papoea fungeert de autoch-
tone bevolking als gastarbeider in eigen land! De vele schurftige zwerfhonden draaiden hun 
rondjes, net zo doelloos als de Papoea’s. Via een handpomp op een drum wordt de tank van 
het vliegtuig vol gezwengeld. Eén van de honden gebruikt dezelfde drum als pispaal. “Kamar 
kecil disitu Pak”, roept zo’n ‘strak pak’ met veel glimmend ‘eremetaal’ op zijn borst, als ik 
met een benauwde blik en met dichtgeknepen billen mijn eigen rondje draai.

‘Het kleine kamertje’ moet snel gevonden worden want de nood is hoog. De man in uniform is 
zeer benieuwd naar wie ik ben, waar ik vandaan kom en waar ik naar toe wil. Ja, eerst naar het 
toilet natuurlijk en de rest vertel ik straks. Hurkend boven aangekoekte spetters van voorgan-
gers bedenk ik dat in 1962, dus vijfendertig jaar geleden, een Dakota van de Koninklijke 
Luchtmacht van dezelfde vliegstrip is opgestegen op weg naar Biak. De jonge man, gewikkeld in 
een harnas van gips die op een brancard naar binnen werd gedragen, dat was ik! Destijds ging 
ik op weg van het ziekenhuis in Sorong naar dat van Biak. Nu ben ik onderweg van Ambon naar 
Manokwari. In die stad was toen mijn kazerne en nu ga ik er heen voor ‘mijn’ Stichting Manusia 
Papua om onze eerste schoonwaterprojecten bezoeken. Hoe bijzonder kan het leven zijn!
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40. Flora

Waarom zijn de kleuren van tropische bloemen zo uitbundig, terwijl de mensen vaak zo 
ingetogen zijn? 
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Orchideeën vormen een van de grootste plantenfamilies. De wetenschappelijke naam ervan 
is: ‘orchis’. Maar tijdens mijn opleiding tot natuurgids bij het Instituut voor Natuureducatie 
(IVN) heb ik niet geleerd dat orchis ook het Griekse woord is voor teelbal. Je kunt hele bijzon-
dere dingen zien in orchideeën, maar een teelbal? Maar wacht even, de bloeiwijze van een 
plant krijgt natuurlijk weer de meeste aandacht, het zijn die bolvormige andere delen van 
de plant die er naar verwijzen. Papoea’s vinden orchideeën ook mooi. Je ziet ze rond wonin-
gen, meestal vastgebonden aan bomen. De soorten die op de grond groeien, hebben vaak een 
bescheidener bloeiwijze en zijn daarom minder populair. In Biak is zelfs een ‘taman ang-
grek’, een orchideeënpark, maar net als het aangrenzende ‘taman burung’, het vogelpark, 
wacht het verslonsde park op ontwikkelingshulp. 

Ik ken alleen de naam van de orchidee met die ‘lange oren’. Ones vertelde me dat de plant ‘anggrek kelinci’ heet. Had ik kunnen 

weten natuurlijk: ‘konijnenoren’.

De tropische schoonheid van de strandhibiscus. In een donker oerbos straalt dit paddenstoeltje licht uit, dat 

ontstaat door een chemische reactie van een enzym.
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Mangrovebos (bij laag water) Een bos aan en in de zee. Spannend om in te snorkelen. Bij hoog water!

Natuurlijk zijn er ook meerdere soorten mangrove. Allemaal met hun eigen specifieke bloeiwijze.

Over de historie, het nut, de schoonheid en de levenskracht van de kokospalm, zou ik een boek willen schrijven.
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Overwinningsberg
De tropen worden over het algemeen niet geassocieerd met ijskoude regen, mist en eeu-
wige sneeuw. Maar ja, niets is voor eeuwig, ook niet de enige gletsjer in de Aziatische tro-
pen: ‘Puncak Jaya’ in Papua. ‘De Overwinningsberg’, zoals Indonesië de berg heeft genoemd, 
is met 4884 meter de hoogste plek van Oceanië. De berg staat vermeld op de lijstjes van 
bergbeklimmers, als één van de zeven meest begeerde toppen ter wereld. De Nederlanders 
noemden hem de Carstenztop. Naar de eerste westerling die de sneeuw in de zon zag blin-
ken vanaf een VOC-schip dat langs de zuidkust vaarde in het jaar 1623. Het woord ‘Jaya’ 
(overwinning) in de naam van de berg komt ook voor in die van de naam van de hoofdstad 
Jayapura. Het woord kwam een aantal jaren geleden terug in de aanduiding voor het hele 
gebied: Irian Jaya. Die naam werd gebruikt na de overname van Nederlands Nieuw-Guinea 
door Indonesië. De Indonesische overwinning op Nederland en de Papoea’s moest blijkbaar 
in de volle breedte en op het hoogste niveau worden gemanifesteerd. De nederlaag van die 
overwinning is vooral terecht gekomen bij de onderdrukte Papoea’s. Het Amungevolk, dat 
al eeuwen rond de berg leeft, is er grotendeels verdreven om er goud en koper te kunnen 
exploiteren. Het smelten van de gletsjer van Puncak Jaya, zie ik als een symbool van de be-
trekkelijkheid van macht.  

Uitzicht over het Habbemameer in de richting van Puncak Jaya.

Hoogland vegetatie bij het Habbemameer. Een rododendronsoort en prachtige boomvarens.
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41.Wallaceland

De cultuur van de autochtone bewoners van Papua, als ook de natuur, is in vele opzichten 
uniek. De verschillen met het westelijk deel van Indonesië zijn opvallend. Het grootste deel van 
Indonesië behoort bij Azië, terwijl Papua cultureel en qua flora en fauna tot Oceanië wordt gere-
kend. Na Charles Darwin reisde, tussen 1854 en 1862, natuuronderzoeker Alfred Russell Wallace 
door een wereld van eilanden in een gebied dat nu behoort tot Maleisië en Indonesië. Hij wilde 
opnieuw specimen verzamelen, de natuur bestuderen en hij stelde vast dat er een denkbeeldige 
lijn loopt ten oosten van Borneo, Sulawesi en van Bali. Deze lijn verdeelt, wat we gemakshalve 
noemen, Azië en Australië. Ten westen van de lijn vond Wallace voornamelijk soorten die ver-
wanten hebben in Azië en ten oosten soorten die verwant zijn met de Australische natuur. Deze 
lijn kreeg zijn naam; de Wallacelijn. Dit betekent dat in Papua geen grote zoogdieren als tijgers 
en neushoorns voorkomen. Alleen (ingevoerde) herten, wilde zwijnen en kleine soorten kanga-
roes. Niet echt spannend dus. Veel spannender zijn reptielen, insecten, vogels en natuurlijk de 
onderwaterfauna van Papua. Nieuw-Guinea is een Eldorado voor vogelaars. Geen fictie zoals het 
mythische ‘Goudland’, maar het Eldorado van natuurgebieden staat ook hier onder grote druk.

Het eiland Nieuw-Guinea is ‘the place to be’ voor paradijsvogels. 

In ‘Birds of New Guinea’, staat dat er drieënveertig soorten zijn. 

Waarvan sommige soorten endemisch zijn en alleen voorkomen op 

afgelegen plekken. Op het eiland Yapen heb ik urenlang genoten van 

de indrukwekkende geluiden en bewegingen tijdens de balts van zo’n 

dertien Lesser Birds of Paradise (Paradisaea minor). Op het eiland 

Gam in het Raja Ampatgebied zat ik opgepropt in een observatiehut 

hoog in een oerwoedreus te wachten op de komst van de Red Bird of 

Paradise (Paradisaea Rubra). Door de spanning van de geluiden van 

de vogels merkte ik later pas dat bosmieren minder schuw en veel aanhankelijker zijn. Niet in vol ornaat, niet beeldvullend, 

maar af en toe een vluchtige glimp van het verenkleed van rode paradijsvogels in een mystiek oerbos is toch een beleving om 

je zeer bevoorrecht bij te voelen.

Dr.O.Beccari maakte in 1871 deze schets in het 

Arfakgebergte van het prieel van de bruine 

prieelvogel (Amblyornis inornatus). Nagetekend 

door W.S. Bitter.

Op deze tekening van W.S. Bitter 

‘plukt’ een vogelvanger, slapende 

Twaalf-draden paradijsvogels 

(Seleucides ignotus)uit een boom.

Rode paradijsvogel met 

fragmenten van soortgenoten.
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Al die unieke dieren zijn er nog wel, maar tijdens mijn 

reizen in Papua zie ik meer vogels en ook andere dieren 

in gevangenschap, dan in de vrije natuur. Paradijsvogels 

behoren al bijna een eeuw tot officieel beschermde dieren, 

maar in de Nederlandse tijd, en ook nu, worden ze gevangen 

of geschoten. Handel voor de kleine man, zoals op de foto 

hiernaast in Jakarta. Maar ook in Nederlandse huiskamers 

staan paradijsvogels uit te drogen in fel verlichte vitrines. 

“Hij was toch al dood toen hij te koop werd aangeboden”! 

Pronken met andermans veren. Veren zonder glans!

Kroonduiven zijn andere pronkstukken van Nieuw-Guinea. 

Er zijn drie soorten. Allemaal endemisch. Dit is de Westerse 

kroonduif (Goura cristata). Het geluid dat ze maken, lijkt 

op onze roerdomp. ‘Hoeoem, hoeoem’. Alsof iemand in een 

lege fles blaast. Het kroontje is gewild en de rest ook. Dus.

Vanuit het paradijs in een vuilniszak en daarna in een 

vitrine! Dit is inderdaad handel voor de kleine man. Maar 

ook voor anderen. Zoals een officier van het Indonesische 

leger die mij twaalf paradijsvogels te koop aanbood. 

Maar ja, in het Indonesische leger kan nog veel meer! Een 

Sumatraanse tijger voor een commandant die afscheid 

neemt van zijn eenheid bijvoorbeeld! Dat vertelde mij 

dezelfde officier. 
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Zo’n 60 kilo, 1,5 meter hoog, felle ogen. Een imposante verschijning is deze kasuaris in het ar-
metierige vogelpark van Biak. Er zijn drie soorten: dit is de zuidelijke variant (Casuaris casuaris). 
Deze vogels leven in bossen en voeden zich met gevallen vruchten. Natuurlijk worden ook zij 
bejaagd omwille van het vlees en de veren. De groene eieren zie je soms te koop op een markt. In 
1962 heb ik tijdens een patrouille een vrouwtje met een jong door een rivierbedding zien weg-
rennen. In gevangenschap kunnen ze agressief zijn en flinke trappen uitdelen. Maar goed ook! 

Een bezoek aan de ‘Pasar burung’, de vo-
gelmarkt in Jakarta, werkt traumatisch. 
Duizenden gekooide vogels, zoals edelpapa-
gaaien, kaketoes, neushoornvogels, uilen en 
andere roofvogels, worden er verhandeld. 
Velen liggen dood in de goot. Ten prooi ge-
vallen aan ratten en vliegen. Er zijn ook 
angstige apen. We tonen belangstelling en 
worden meegenomen door gore sloppen. 
Daar gaan vieze gordijntjes open en kijken 
we in de ogen van een Maleise honingbeer. 
Fotograferen is link. De politie komt af en toe 
inspecteren, int zwijggeld en vertrekt weer. 
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Soms lijkt het of dieren zich in gevangenschap best vermaken. Dat is afhankelijk van het soort dier en de omstandigheden 

van hun hechtenis. Voor de speelse loeri op de grote teen van zijn baasje lijkt het minder erg dan voor de geelkuifkaketoe die 

treurig zijn kop door de tralies steekt. Merdeka! Niet alleen voor Papoea’s.

Jonge arenden worden in hun nest vastgebonden. De ouders blijven de jongen voeren totdat 
ze groot genoeg zijn om te kunnen vliegen. Op dat moment worden ze uit het nest gehaald. 
Geboren om imponerende cirkels te draaien boven een majestueus landschap, worden deze 
prachtige dieren verhandeld, vernederd en getraumatiseerd.
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Exotische, beschermde vogels worden als versiering gedragen bij folkloristische feesten. Net als in de vorige eeuw door chique 

dames in het Westen.

Tussen het afval op de stoep voor 

een apotheek in Biak-Kota staat een 

kroonduif duf door het gaas te kijken. 

Zou dit prachtige, bijzondere dier 

klanten moeten trekken? Een aanblik 

waar ik inderdaad wel hoofdpijn van 

kan krijgen.

In Nederland zijn vooral honden 

en katten populaire huisdieren. In 

Indonesië zijn het vaak vogels. Je 

komt ze overal tegen, zoals deze twee 

geelkuifkaketoes in een smoezelig 

winkeltje. Wat opvalt, is dat deze 

vogels, net als in de Nederlandse 

tijd, Jacob worden genoemd. In de 

marinierskazerne in Manokwari zat 

zo’n Jacob op de balken van de eetzaal 

vieze woorden te krijsen. Vooral als 

er vrouwvolk in de buurt was. Dat 

hadden de mariniers hem geleerd.
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42. Fauna: het leed en de schoonheid

Als passant in Papua zie je de meeste dieren achter tralies: bungelend aan een ketting, naar 
adem snakkend in een fles, hijgend op een snikhete markt of als lichaamsversiering van 
mensen. 

De koeskoes is een algemeen voorkomend buideldier in de bossen van Papua. Er zijn veel 
soorten waarvan de meeste de bomen opzoeken. Andere scharrelen naar afgevallen vruch-
ten op de grond.

Dieren voor consumptie worden vaak ‘vers’ gehouden door ze niet te doden. Deze leguaan 
werd op straat in Wamena te koop aangeboden voor omgerekend ό 2,00. Zeeschildpadden 
hoor je letterlijk hun laatste adem uitblazen. In 1961 zag ik hoe een schildpad levend van 
haar schild werd gesneden. De lange ademtochten van het dier zweven nog in mijn herin-
nering. Natuurlijk is het zonder respect om dieren te houden en te slachten onder afschuwe-
lijke omstandigheden. 
Dat geldt natuurlijk ook voor de dieren in onze bio-industrie.
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Soms worden dieren, die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen, gevangen om ze te martelen, 
zoals deze slang in een limonadefles. Kinderen hebben hem gevangen, in een fles gestopt en 
die afgesloten zodat de slang langzaam dood gaat. Had ie maar geen slang moeten worden!

Dit hert heeft diepe kloven in zijn nek door angstig aan het touw te rukken.
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Ook in Papua zijn formeel beschermde natuurgebieden, maar dat zijn geen geciviliseerde 
natuurparken waar dieren bescherming genieten, zoals in Afrika. Nou ja, bescherming? In 
ieder geval meer dan in Papua. De hangbruggen zijn niet gemaakt voor toeristen, maar door 
en voor de autochtone bevolking. Hier geen voederplaatsen met het wild op de juiste plek en 
het juiste moment voor een fotosessie. Geen resorts met koud bier en barbecues. Om dieren 
in het wild te zien, moet er worden afgezien. Met behulp van gidsen, een goede conditie, tijd 
en geld, kan het in veel opzichten onvergetelijk worden. 

Voor insecten is minder commerciële en culinaire belangstelling. Die zijn er in vele soorten 
en in grote getallen. En vaak van bijzondere vorm en schoonheid. Daarom na al die ellende, 
op naar schoonheid. Van insecten en...vissen.
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Dansende muggen en andere etymologische schoonheid.
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Vissen. Eigenlijk veel te mooi om op te eten.
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43. Raja Ampat: een paradijs waar je doodziek kunt worden

Gam is een van de vele eilanden in het Raja 
Ampatgebied. In 1962 ben ik twee maanden 
in dit gebied geweest. Geen vakantie; andere 
tijden. Door de hoge bomen van het bosbi-
vak hoorde ik de machtige vleugelslagen 
van de neushoornvogel. Jaarvogels noemden 
wij ze. Soms klonk een scherpe knal uit de 
loop van een karabijn. Daarna werd het heel 
stil. Geen geluid van vleugelslagen meer, al-
leen van takken die de dode vogel naar bene-
den begeleidde. ‘s Avonds aten Nederlandse 
mariniers jaarvogelsoep. In 2008 was ik er 
weer en hoorde diezelfde machtige, ruisen-
de vleugelslag door het oerwoud. Alsof ik 
nooit jaarvogelsoep had gegeten, poseerde 
een prachtexemplaar in een krans van groe-
ne bladeren. 

Palm kaketoe. Imperiaal duif. Longbill.

Ik (met pet) zie nu pas dat er meerdere jaarvogels in de soep 

gingen. Maar ja, je kunt niet iedere dag rijst met kalong en 

sambal eten! Inderdaad, andere tijden.
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Boven: White bellied Sea-eagle. Onder: een paartje zeearenden.
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In 2008 verbleven we in kampong Yenwapor. 
Daar beheert Maria Rumbiak een kleine kli-
niek en een gastenverblijf dat achter haar 
paalwoning staat. Het is een project dat ge-
financierd is door de Stichting Duurzame 
Ontwikkeling West-Papoea (SDSP). Een ver-
blijf in deze wereld leert je weer kijken en 
luisteren. Kijken naar de kinderen, luisteren 
naar de geluiden uit het bos en uit de kam-
pong. Luisteren naar Dora Mambrassar. Zij 
heeft elf kinderen. Tien daarvan zijn overle-
den. Maria ontfermt zich over haar en over 
anderen. Maria vertelt dat Dora angstige 
dromen heeft over de Tweede Wereldoorlog 
toen ze met haar gezin moest vluchten voor 
de Jappen. Dagenlang schuilen in een koude 
vochtige grot. Maria is erg betrokken bij het 
welzijn van alles wat leeft. Onder haar huis 
leven doopvontschelpen in het heldere wa-
ter, die eigenlijk voor consumptie waren bedoeld. Kinderen spiesen gepen met een speer, 
strikken een couscous, duiken naar schelpdieren en klimmen in klapperbomen. Via open 
schoolramen klinkt hun tweestemmig gezang.

Maria bereidt het eten. Dora maakt een tas en neuriet mee met een liedje uit een transistorradio die bijeen gehouden wordt 

met elastieken. Adrian komt ons halen. Zijn glimlach is mooi en echt. We gaan varen en snorkelen in het mangrovebos, zien 

visarenden en eten de lekkerste geroosterde vis die Mance boven het rif heeft gevangen.
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Het zijn onverwachte momenten, waar je altijd op voorbereid moet zijn. De voorstelling van 
het waterballet van de dolfijnen duurde maar even. Wat doen ze eigenlijk? De linker ‘bijt’ de 
ander in de staart. We noemen het spelen. Daar lijkt het op. Misschien is het baltsgedrag? 
Gepen zagen we regelmatig achter kleinere prooivissen jagen. Fascinerend om te zien! Maar 
fotograferen? Geluk moet je afdwingen wordt beweerd. Dus ...

Het statief staat opgesteld inclusief camerabody met een flinke toeter. Juiste instelling, rich-
ten op onrust in het water. Kijken en wachten. Daar gebeurt wat! Weer richten en dan actie! 
Hulde aan mijn Nikon D200! Drie beelden per seconde met de hoogste resolutie. Grote kans 
dat er dan een geschikt plaatje bij zit. De snelheid van die camera toen, stelt nu niets meer 
voor.
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Heremietkreeftjes. Een schaaldier in een schelp. Tweedehands dat wel, want hun huis was ooit van een schelpdier. Op hun 

hoede, razend snel en nieuwsgierig. 

Kijk die vrouw! Daar in het open water! Wat doet ze? Een aluminium pannetje drijft naast 
haar. Vastgebonden met een touwtje aan haar arm. Ze is aan het vissen. Door korte rukjes 
aan de lijn moet het pannetje uiteindelijk in het water zakken. Dan pas is er genoeg te eten.

‘s Nachts is er rumoer op het water. Een kleine schoener vaart de baai in. Drie uur onderweg, 
op zoek naar Maria. Eén van de inktvisvissers is doodziek. Malaria! Maria laat hem pillen 
slikken, maar hij kotst ze weer uit. Een infuus met vloeibare medicatie ligt dan voor de 
hand. Maar er is geen voorraad. Geen geld! Geen medicijnen! Een ampul kost 2.500 rupiah, 
(± ό  2,00)! Het benodigde aantal ampullen is afhankelijk van de soort malaria en het verloop 
van de ziekte. Zo makkelijk kun je dood gaan in een derde wereldland! ‘s Morgens ligt de 
man grauw en grijs op een matje. Zijn maat zit met dikke rode ogen naast hem. De patiënt 
moet naar Sorong. Daar is het dichtstbijzijnde ziekenhuis. We scheuren drie lange uren in 
‘een speed’ over open zee. Gelukkig geen storm en regen. De man is half bewusteloos en 
moet steeds overgeven. Maar er is nauwelijks iets om te spugen. Haalt hij het ziekenhuis? 
Eindelijk, in Sorong wordt hij uit de boot omhoog getild tot op een steiger. Iemand regelt een 
taxi naar hetzelfde ziekenhuis waar ik in 1962 opgenomen werd met een compressiefrac-
tuur van mijn lendenwervels. De patiënt herstelt. 
Ik vraag Maria wie de kosten betaalt. Ze weet het niet. Niemand is hier verzekerd. De vissers 
hebben geen geld. Hun baas vist al weer ergens in het wijdse Raja Ampatgebied en Maria vist 
waarschijnlijk achter het net.
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44. Sentanimeer

Jammer, je kunt niet alles. Bijvoorbeeld alle meren van Papua bezoeken. We waren een 
keer op weg naar de Anggimeren in de Vogelkop. Eerst van Manokwari met een 4WD naar 
Ransiki. Bij een rivier aangekomen, rollen stenen zo groot als een schaap door de stroming. 
Voor sterke lokale mannen levert dat wat geld op door in de rivier te gaan staan en belem-
merende stenen weg te rollen om zo vrij baan te maken voor auto’s die de rivier over moeten 
steken. Nou ja, vrij baan? 
We logeren bij de plaatselijke politiecommandant. Een hautaine chagrijn. Yvonne wil 
’s nachts naar het toilet en vraagt of ik met haar mee wil naar de plek die daarvoor is inge-
richt. Ergens buiten. In het zwakke schijnsel van een hoofdlamp lopen we door de donkere 
gangen van het huis op weg naar de kamar kecil. Halverwege wordt opeens een gordijn weg-
getrokken en daar staat de politiecommandant in zijn onderbroek met een pistool op ons ge-
richt. Gelukkig herkent hij ons tijdig. Na wat verwensingen te hebben aangehoord, vervolgen 
we onze nachtelijke tocht. Vanwege haar uitstraling noem ik Yvonne regelmatig barones. Wat 
heb ik de barones aangedaan om haar mee te nemen naar zo’n oord? Met zo’n toilet!
Toen we ‘s middags aankwamen, zag ik een man intensief sleutelen aan een verroeste jeep. Met 
die brik gaan we de volgende dag op weg naar de 2.000 meter hoger gelegen Anggimeren met de 
namen Danau Gita en Danau Giji. Na twee bochten echter een lekke band. Er blijkt geen reser-
vewiel te zijn. De chauffeur verdwijnt zonder uitleg. Na een uur of twee verschijnt een andere 
roestbak om ons op te halen. Het is te laat in de middag om door te gaan naar Anggi. Dus maar 
weer slapen bij de politiecommandant. Uiteindelijk zijn we niet bij de meren geweest.

We verblijven regelmatig aan het Sentanimeer. Vanuit Jakarta op weg naar Wamena, volgt 
eerst een tussenlanding op het vliegveld van Sentani/Jayapura. Daar moeten tickets naar 
Wamena worden geregeld. Ook de surat jalan. Als het lukt, overnachten we in hotel Yougwa 
aan het Sentanimeer. Nou ja, hotel! Eigenlijk is Yougwa een goed restaurant met vier ka-
mers aan het meer. Achter de kamers loopt de drukke weg van Sentani naar Jayapura, die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog is aangelegd door het Amerikaanse leger. Het verkeer ver-
oorzaakt nogal wat herrie, maar de plek is indrukwekkend en het eten is lekker! Eigenaar 
Chris Korowai spreekt perfect Nederlands. Hij woonde in Nederlands-Indië en verhuisde 
naar Nederlands Nieuw-Guinea waar hij in de gezondheidszorg werkte. Toen Indonesië in 
1963 het bestuur overnam, bleef hij daar met zijn familie. Chris is een surviver en werd uit-
eindelijk kolonel bij de politie. Wie gaat een boek over zijn leven schrijven? 

Hoogland vegetatie bij het Habbemameer. In het Sentanimeer liggen eilanden. Op Pulau Ase worden 

kulit kayu gemaakt.
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Het zaagvismysterie
Toeristische informatie over Papua is schaars. En als er over het Sentanimeer wordt geschre-
ven,  gaat het soms over het wel of niet voorkomen van zaagvissen in het zoete water van 
het meer. Ik heb het wel eens ter plekke nagevraagd. Het antwoord is dan nee, niet meer… 
De laatste feiten over de aanwezigheid van deze bijzondere wezens heb ik gevonden in het 
Marinenummer van de Stichting ‘Het Nationaal Nieuw-Guinea Comité’ van september 1955. 
Een wetenschapper van toen, dr. L.D. Brongersma vroeg zich af hoe zaagvissen in het meer 
terecht waren gekomen. Het bleek dat het meer via de Tamirivier een verbinding met de zee 
had. In samenwerking met de Koninklijke Marine kwam Brongersma voor het eerst in het 
bezit van een zaagvis. Lengte 2.86 meter. Om het dier voor onderzoek te conserveren, werd 
besloten het in te spuiten met formaline. Maar dan zouden slechts de zaag en de kaken 
bewaard kunnen blijven. De Marine had een beter idee. Het dier zou in zijn geheel worden 
geconserveerd. Er werd gepast en gemeten waarna de vis werd ingeblikt in drie aan elkaar 
gelaste oliedrums. Waar is die zaagvis nu?

Een heuvel achter het dorp Dojo Lama, is bezaaid met grote bruine rotsblokken. Een aantal is bewerkt met graveringen. De 

Nederlandse onderzoeker K.W.Galis heeft in 1959 het fenomeen beschreven als een prehistorische riteplaats. De afbeeldingen 

zijn veelal waterdieren en Galis denkt dat de bewoners met de graveringen, de goden gunstig wilden stemmen voor een goede 

jacht en vruchtbaarheid.
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Het zijn meestal vrouwen die met prauwen gaan vissen. Regelmatig worden ook goudvissen gevangen die zijn ontsnapt uit het 

bassin van het restaurant van Yougwa.

 

Bij gebrek aan voldoende geschikte tuingrond maken bewoners groentetuintjes boven het water. Prauwen onderhouden de 

verbindingen met het vaste land en met de verschillende eilanden.



188

45. Een jongensdroom die begint met een nachtmerrie.

Mijn verhalen over Papua leidden in 2001 tot een reis met drie vrienden die zich zes weken wil-
den blootstellen aan een infectie met het papoeavirus. Egbert en Henk (Hengky) zijn bestuurs-
lid van Stichting Manusia Papua en Ruud zou het kunnen zijn. De mythische vogel ‘Garuda’ 
brengt ons over een donker continent naar het vliegveld Soekarno-Hatta in Jakarta. Heerlijk 
om Bapak Pandu weer te ontmoeten. De eerste dagen verblijven we in zijn losmen in Jalan 
Kramat 1V. In die straat overrijden we nog een paar ‘slapende politieagenten’. Zo noemt Pandu 
de hoge verkeersdrempels. De volgende dag heeft hij bier voor ons gekocht. Hij zegt in zijn 
overigens perfecte Nederlands, dat hij het bier eerst nog ‘moet verkouden’. Ik weet nog van een 
vorige keer dat het Pandu is die bepaalt wanneer gasten uit Nederland ‘van de straat’ mogen 
eten. Pas na een paar dagen zal je spijsvertering er min of meer op voorbereid zijn. Ik voel me 
niet goed. ‘s Avonds ben ik een zombie. Tijdens mijn slaap gebeurt er iets angstaanjagends. Ik 
besef wel dat ik in mijn bed lig, maar ik bevind me ook op de bodem van een oceaan. Geketend 
met kettingen, mijn mond, ogen en oren afgeplakt, lig ik opgevouwen in een kistje. Niemand 
weet dat mij dit is overkomen en dat ik daar ben. Wie haalt me daar vandaan? Gelukkig heb 
ik ook het besef dat dit niet de werkelijkheid is. Maar ja, hoe gaat dit verder? Hoe loopt dit 
af? Hoe lang heeft deze horror geduurd? Deze gebeurtenis heeft zo’n impact op mij gehad, 
dat ik op dit moment die angst weer voel. Ik ontkom aan de opsluiting in de kist, door in de 
ochtend te ontwaken. Ik voel echter dat er iets bijzonders met me is gebeurd. Het is niet maar 
zo een nachtmerrie, zoals ik die tijdens andere reizen, onder invloed van de malariaprofylaxe 
Lariam, af en toe heb gehad. De angst is niet over. Ik ben er niet gerust op hoe het verder met 
mij zal gaan. Het is de tweede dag in Indonesië van een reis die gepland staat voor zes weken.

Bapak Pandu

 

Het is zaterdagochtend. Het plan is om maandag door te reizen naar Papua. Ik informeer 
mijn vrienden over mijn situatie en geef ook aan dat ik me psychisch niet in staat voel om 
maandag in het vliegtuig te stappen naar Biak. Pandu wordt er ook bij betrokken. Hij regelt 
een consult met een psychiater. Daar doe ik mijn verhaal. Zij legt direct een relatie met 
Lariam. Ik heb tijdens drie vorige reizen binnen vier jaar Lariam gebruikt en zij zegt dat 
het relatief lang duurt voordat het spul uit je lichaam is. Het stelt me enigszins gerust dat 
zij vindt dat ik een ‘orang kuat’ (een sterke vent) ben. Ze schrijft valium voor, als ook het 
drinken van liters water per dag. Voor alle zekerheid boek ik toch mijn terugvlucht naar 
Nederland om naar dinsdag, hoewel ik op dat moment in geen enkel vliegtuig zou durven te 
stappen. Verder spreken we af dat als ik terug moet, Chris Padwa mijn vrienden in Biak op-
wacht en hen tijdens de reis door Papua zou begeleiden. Het blijft nog even spannend, maar 
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op zondagmiddag voel ik me veel beter en we besluiten om dinsdag onze reis te vervolgen. 
We vieren een feestje met heerlijke stinkende Durian die Pandu heeft geregeld. Ik doe nog 
even niet mee met het ‘verkoudde’ bier. Ook zonder bier is mijn euforie al groot genoeg.

We hebben nog tijd voor een bezoek aan de botanische tuin van Bogor en de houthaven in 
Jakarta. Ook voor een koud biertje in ‘kafe Batavia’, één van de weinige historische gebou-
wen waar de glorie van Nederlands-Indië nog zichtbaar is. Na een rondje door het vogelpark 
belanden we op mijn verzoek, in de echte hel voor vogels: ‘Pasar burung’ (de vogelmarkt). 
Tijdens een laatste wandeling in de buurt van ons losmen, komen we in een wijk tussen 
slachttaferelen terecht. Het einde van de Ramadan wordt gevierd. We springen over goten 
vol stromend warm koeien- en geitenbloed. Onder tromgeroffel en “Allah Akhbar”, worden 
met zagende bewegingen van lange messen, tientallen dieren de halsslagader doorgesne-
den. Kinderen voetballen met geitenkoppen en oudjes lachen met hun tandeloze mond. 

 

Pandu’s moeder Mang Eri Soedewo spreekt vloeiend Nederlands. Ze verrast ons met een 
geweldige maaltijd en een boek dat zij heeft geschreven over haar echtgenoot Generaal 
Majoor Dr. Eri Soedewo. Een groot deel van ‘A Freedom Fighter’ gaat over zijn strijd voor een 
onafhankelijk Indonesië. Als ik het boek lees, is er weer mijn verwarring over die periode. 
Verwarring dat het Nederland niet is gelukt om op een vreedzame wijze tegemoet te komen 
aan de wens voor een vrije Indonesische staat. Nederland, dat zich vlak daarvoor zelf had 
bevrijd van de onderdrukking door de Duitsers. 

Langs glimmende bankgebouwen en vieze krottenwijken, waar ook gezinnen met kinderen 
onder viaducten wonen, loodst Pandu zijn auto richting het vliegveld. Als we weer eens stil-
staan, gaat het raam open. Hij deelt kleingeld uit aan een meisje dat een liedje zingt en aan 
twee jongens die zijn auto voor een stoplicht proberen te wassen. Als we terug komen van een 
winkel, gaan ook een paar muntstukken naar een man die zegt dat hij de auto heeft bewaakt. 
Pandu blijft zorgzaam tot aan het moment dat we achter een glazen wand op het vliegveld 
verdwijnen. Hij wuift ons met beide armen uit. Bij de boardingcontrol is Egbert zijn ticket 
kwijt. Ik krijg een ingeving en ga terug naar de plaats waar de bagage wordt gescand. Op het 
ritme van de lopende de band bibbert, in een gleuf naar een onbekende donkere ruimte, een 
ticket Jakarta-Biak. Op naam van Mr. Egbert Nauta. E-tickets bestonden toen nog niet.
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46. Paradisae minor

Het hoogtepunt van ons verblijf in Biak is georganiseerd door mijn vriend Chris Padwa. We 
varen zo’n vier uur met een vlerkprauw naar het eiland Mios. We praten met bewoners en 
bezoeken slaapbomen van kalongs. Trossen met honderden vleerhonden bewegen zacht in 
een zoele wind. Als het straks donker wordt vliegen ze naar het grote eiland Yapen om daar 
de rijpe vruchten te eten in hoge oerwoudbomen. Wij moeten ook naar Yapen en varen 
naar Pos Aikapo. Als we het strand naderen, manoeuvreert de stuurman de prauw langs de 
branding. Hij moet de juiste golf zien te vinden die ons veilig naar het strand zal brengen. 
Ineens lijkt de prauw op een nerveus paard dat twijfelt voor een barrage. Trillend door het 
watergeweld ontwijkt de prauw nog maar net een paar rotsen en vliegt in planee op het 
strand af. We overnachten in een gastenverblijf aan het strand. De volgende ochtend in het 
laatste donker van de nacht volgen we een gids die in ons in de bush naar een baltsboom 
zal brengen van een populatie Paradisae minor (‘Gewone’ paradijsvogels). Een kleinerende 
benaming voor een van de mooiste en meest bijzondere vogels ter wereld. Maar ja, als je 
familieleden hebt die je in schoonheid overtreffen, wordt alles betrekkelijk. 

In het dorp Pom halen we een gaslamp. Onze prauw hijgt nog wat na op het strand.

 

Onder de baltsboom kijken we gespannen omhoog. Alsof het allemaal is geënsceneerd vangen 
we bij het eerste licht geluiden op die ons in extase brengen. In ‘Birds of New-Guinea’ wordt 
het geluid verwoord als: “calls typically start with series of three to six waik, wik or ka notes, 
followed by a much lower pitch wok. Also a rolling, insistent, nasal series given at the display 
tree when males are becoming exited: werrd, werrd, werrd… Calls are liquid with a great range 
between high and low notes. Also: Wik-wong—wau wau and que—qwer qwer qwer”. Met andere 
woorden: paradijselijke geluiden! Goudgele banen verlichten de groenglinsterende bladeren 
als de mannetjes opgewonden van de ene tak naar de andere springen. Het zijn hun staart-
veren die als fonkelende waaiers de vrouwtjes moeten imponeren. En dat zo’n anderhalf uur 
lang. Het is een eeuwenoud erotisch ballet van zo’n zestien vogels. Mystieke schoonheid. 

Op de terugtocht verblijven we in een ander paradijs: het onbewoonde eilandje Aibai. 

Op de achtergrond ligt het grote eiland Yapen.
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Het is rond 12.00 uur op Aibai. De zon valt loodrecht op de rug van een gemummificeerde woudreus.

Negen jaar later overnacht ik met Chris Padwa en Egbert op hetzelfde Aibai. Later heb ik er spijt van dat ik toen ben gaan 

slapen. De volle maan scheen door de klamboe en de zee babbelde met de bewoners van het strand.
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47. De Habbema trekking

We kopen vliegtickets naar Jayapura. Voor het ticketkantoor van Merpati in Biak staat een 
kooi tussen een berg afval. In de kooi zit een kroonduif, ontluisterd van zijn gratie, treurig 
naar rotte vruchten te kijken. Na een vlucht van een uur langs de noordkust van Papua 
komen de glooiende heuvels rondom het Sentanimeer in zicht en het vliegtuig zet de lan-
ding in. We logeren in mijn favoriete hotel Yougwa, aan het meer. In restaurant ‘Mickey’ in 
Sentani wordt geluncht door gezinnen van Amerikaanse evangelisten. Jonge vrouwen met 
lange rokken, jezussandalen en bleke hautaine gezichten. Ze eten steak met ‘french fries’ en 
tomatenketchup.

Ik vind het fijn om mijn vrienden een ander Papua te laten zien. We vliegen met een Fokker 
26 naar Wamena in de Baliemvallei. In de cockpit vertelt de piloot dat deze ‘Burung Belanda’ 
in 1941 zijn eerste vlieguren heeft gemaakt. Hij kijkt verbaasd als ik hem vertel, dat ik in 
datzelfde jaar ook ben uitgevlogen. 

Overnachting Habbema 
Twee roestbakken met vierwielaandrijving worden gevuld met de chauffeurs, twaalf dra-
gers, Khas de gids en wij met ons vieren. Rantsoenen en bepakking voor vier dagen gaan er 
boven op. Twee rekken met eieren hangen boven ons hoofd. Over een onverharde slingerweg 
gaan we op weg naar ons eerste bivak aan het Habbemameer. Van 1600 naar 3100 meter. Het 
scenario voor zo’n avontuur is volgens het boekje. Na een half uur houdt de motor van één 
van de jeeps het voor gezien. Als een en ander weer met elkaar is verbonden, rijden we verder 
tot aan een wegversperring van rotsblokken. Die zijn na een heftige regenbui naar beneden 
gekomen. Na ouderwets handwerk van de Papoea’s, rollen de stenen gevaarten onder gejoel 
de helling af. We gaan weer op weg en in de verte komt het Habbemameer in zicht. Later 
blijkt dat de hut bij het meer, bedoeld voor onze eerste overnachting, bijna is gesloopt.
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De voettocht vanaf de weg door het zompige gebied naar de hut gaat gepaard met onze pie-
pende ademhaling en bonkend hart. De Papoea’s schijnen er geen last van te hebben. Zij zijn 
wel wat hoogte gewend. Maar als het ‘s avonds ijswater regent en de temperatuur naar zo’n 
vijf graden daalt, zijn wij weer in het voordeel. Niet omdat wij zulke omstandigheden vaak 
meemaken, maar onze jacks en thermo-ondergoed zijn nou eenmaal behaaglijker dan ka-
potte T-shirts.  
We delen onze kleding met de Papoea’s. Zij restaureren ondertussen de hut met palmvarens 
die op de rode lijst van beschermde flora staan en koken rijst in cognackleurig water. Aan de 
overkant van het meer zien we een groep Papoea’s. Vanzelfsprekend bewapend met boog en 
pijlen. Er wordt wat heen en weer gepraat over de aard van hun aanwezigheid. Als de man-
nen onze richting uitkomen, ontstaan scenario’s die horen bij de setting. Er zijn inderdaad 
wel eens westerlingen gegijzeld om internationale aandacht te krijgen voor de onafhanke-
lijkheidsstrijd in Papua. De mannen blijken alleen maar nieuwsgierig te zijn en bieden een 
zak rivierkreeften te koop aan. Een exclusieve aanvulling bij onze rijst met groenten. Als de 
avond valt, warmen we ons aan het vuur. Karel tokkelt op een zelfgemaakte ukelele en de 
eerste door de Papoea’s gezongen mantra’s verhogen de mystieke sfeer. Hengky probeert een 
grappige bijdrage te leveren door met een Uterechs accent grapjes te maken over “de kaaat 
van Dick Advokoat”. Volgens Ruud “waas daat een hele kwoaje kaat!” Tussen losse planken 
en natte aarde improviseren we een slaapplek. Het wordt een koude, natte nacht onder een 
grauwe, donkere hemel. 

‘De commandant’ breekt een pols
Met stramme lijven gaan we de volgende ochtend op weg door een verende alpinevegeta-
tie van rododendrons, veenbessen, boomvarens en bomen, begroeid met epifyten die door 
mieren worden bewoond. Ik merk dat de Papoea’s mij “Boss” noemen en Egbert is “de 
Commandant”. Het wordt me duidelijk waarom dat zo is. Ik heb de portemonnee en Egbert 
ziet er nou eenmaal uit als een commandant. 
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Khas is onze gids en wordt, net als Karel met zijn wollen muts, een vaste kennis in Papua. Jonas 
wil Bupati worden. Ik hoop dat het hem lukt en dat hij dan ook een bloem in zijn haar steekt.

De Papoea’s zijn zorgzaam als altijd. Op blote voeten loodsen ze die blanke stumpers met 
dure merkschoenen, door mystiek nevelbos zonder een voor ons herkenbaar pad. Het is een 
soort wissel, niet voor wild maar voor Papoea’s. De route is overdekt met spekgladde boom-
stammen, begroeide rotsen en onzichtbare kuilen. Daarbij sjouwen zij de zwaarste bagage 
en bij het oversteken van snelstromende rivieren staan ze er midden in om ons een paar vrije 
vingers toe te steken. Bij dat alles is er nog gelegenheid om jonge papegaaien te vangen. Voor 
mij is dat heel herkenbaar.

 

Elke stap moet bestudeerd worden en toch valt Egbert en breekt zijn pols. Dat blijkt overi-
gens pas twee weken later in het ziekenhuis van Jayapura. Met zijn arm in een mitella en de 
ondersteuning van een stok, wordt het de volgende dagen echt afzien voor hem. Ik heb even 
nagedacht over het scenario dat wanneer Egbert niet meer in staat zou zijn om in het moei-
lijk begaanbare gebied overeind te blijven. Even maar, omdat ik direct werd gerustgesteld 
door een flashback naar min of meer dezelfde omstandigheden in 1961-62. Ik heb toen erva-
ren dat Papoea’s in de bush voor alles een oplossing hebben. Egbert zou als een gewonde 
commandant op een geïmproviseerde brancard van het slagveld naar een veiliger oord wor-
den gedragen! 
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Ik zie het beeld voor me: de commandant met zijn arm in een indrukwekkend gore mitella. 
Nog steeds gezag uitstralend, maar toch wat ontluisterd heen en weer schommelend tussen 
rekjes eieren, toiletrollen en zakken kroepoek. De dragers zetten hun oppeppende “joooh, 
joooh, joooh” in op de zwaarste delen van het traject. Loeris bekijken met scheve koppen het 
tafereel vanuit hoge oerwoudreuzen.

Mantra’s
Langs een steile helling bereiken we, via zo’n spekgladde omgevallen oerwoudreus, ons 
overnachtingverblijf. Een pondok, die gebruikt wordt als tijdelijk verblijf door autochtonen. 
Centraal in de pondok is een stookplaats. Even later grapt Ruud als de dragers het vuur flink 
hebben opgestookt: “de pondok staat in de fik”. Er moet thee worden gezet, worden gekookt 
en er moet een warmtebuffer worden gemaakt tegen de volgende koude nacht. De hut hangt 
vol met rook en ik stel voor om de nacht onder ‘de luifel’ door te brengen. Zonder rookver-
bod voor ons zelf natuurlijk. Het wordt een onvergetelijke nacht. 

De Papoea’s nestelen zich rond het vuur en wij leggen ons stramme lijf op een matras van 
geurend, vochtig bosmateriaal. Rondom ons komt het koor van boomkikkers, cicaden en 
andere nachtactieve dieren goed op dreef. De dragers sluiten de dag af met het urenlang 
zingen van mantra’s. “Doooh mi doooh– domidomidomidoh, “doooh mi doooh– domido-
midomidoh. De klinkers veranderen af en toe, maar met het slaan van stokken op stenen 
blijft het ritme hetzelfde. Ergens in de nacht sluipt iemand rond de pondok. Het is Ruud die 
geplaagd door diaree, de positie van het bivak markeert.
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48. Ibele Atas

De volgende ochtend gaat het omhoog via dezelfde slijmerige oerwoudreus. Later op de dag 
wordt het oerwoud wat ‘geciviliseerder’. We naderen kampung Ibele Atas. Het dorp bestaat 
uit een paar traditionele huizen aan de Ibelerivier. Op een heuvel boven de rivier staat onze 
volgende herberg. In een stroompje kunnen we ons een beetje wassen en de kok gaat op zoek 
naar aanvulling op onze rijst en restjesgroenten. Om onze karige de maaltijd aan te vullen 
wordt er onderhandeld over een flinke haan.

Wanneer de prijs is betaald, gaat de haan er gillend vandoor en vliegt als een speer over de 
heuvelrand. Dorpsbewoners bespreken een plan om de haan opnieuw in de keuken te krij-
gen. Een aantal mannen, sommige met peniskoker en bewapend met boog, pijlen en stenen, 
liggen tegen het invallen van de avond achter een aarden wal, de haan op te wachten. Ze 
gaan ervan uit dat de haan bij zijn hennen in het dorp wil overnachten. En ze krijgen gelijk. 
Wij bekijken het tafereel in de dekking van de pondok. Daar is de haan! Die steekt zijn kop 
boven de heuvelrand uit en blikt in de richting van zijn slaapplek. Toen hij het aandurfde 
om zich helemaal bloot te geven en in de richting van het dorp te rennen, wordt hij getrof-
fen door een regen van pijlen en stenen. Hij overleeft de aanslag niet. Een uur later zien we 
hem terug op ons bord. Geschonden en taai van de stress!

Als we vroeg in de ochtend onze tocht willen vervolgen, meldt zich de eigenaar van de pon-
dok. Hij maakt bezwaar tegen de prijs van onze overnachting. Die was tijdens zijn afwezig-
heid bepaald door de kepala kampung en veel te laag natuurlijk! Er ontstaat een langdurige 
discussie. We worden door steeds meer nieuwsgierige mannen omringd. Het bedrag dat nu 
wordt geëist, is het dubbele van gisteren. Khas voert, als leider van de trekking, voor ons het 
woord. Het lukt hem niet de eigenaar te overreden. De sfeer wordt grimmig. Ik vind dat ons 
het vel over de oren wordt gehaald en zet mijn beproefde strategie maar weer in. De deuren 
naar het dal gaan wijd open als ik weer vertel over het doel van Manusia Papua en over mijn 
aanwezigheid in Papua als marinier in 1961-1962 .
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De route gaat via het Ibeledal naar de Baliemvallei. Een tocht van twee dagen. We steken 
twee keer de rivier over via authentieke liaanbruggen. Het water kolkt woest en bruin door 
de hoosregen van de voorbije nacht. Een aantal dorpsbewoners loopt een stukje mee. Mensen 
die op de akkers werken kijken nieuwsgierig op en zwaaien naar ons. Het pad dat we volgen 
is een roodgekleurd glibberig lint dat op sommige plaatsen is weggespoeld door de regen, 
maar toch veel beter begaanbaar is dan dat door de bush. Dit pad is voor de bewoners van het 
dal de enige verbinding met het deel van de Baliemvallei waar spullen gekocht kunnen wor-
den, zoals kleding en bouwmaterialen. Twee dagen lopen. De aangeschafte waren worden 
op de persoon meegedragen. Waarom gebruiken de mensen hier eigenlijk geen lastdieren? 
De bevolking van dit dal leeft traditioneler dan in de dorpen in de directe omgeving van 
Wamena. We zien mensen die akkers bewerken met een stok in plaats van een spade en 
vrouwen die rokken dragen van plantaardig materiaal. 

Karel probeert Egbert op te vrolijken. Eén van de dragers heeft onderweg twee jonge loeris 

gevangen. Geen idee hoe hem dat is gelukt.
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We schuilen voor de zoveelste hoosbui bij een medische post waar kinderen staan te 
koukleumen.

Tegen de avond bereiken we onze laatste slaapplek. Het gebouwtje lijkt meer gebruikt te 
worden als ontmoetingsplek voor omwonenden, dan als school waarvoor het bedoeld is. Er 
is nauwelijks meubilair, geen schoolbord en leermiddelen. Na een karige maaltijd van wat 
crackers en kroepoek rollen we onze slaapmatjes uit. Net zo stijf als de planken vloer waar 
we op geslapen hebben, maken we ons de volgende dag op om het laatste deel van de trek-
king af te leggen. Onder de aanwezige mensen die ons belangstellend opzoeken, is een blin-
de man die mondharp speelt. Het zijn mystieke, monotone geluiden die hij even later ook 
zonder mondharp, dus alleen met zijn mond, ten gehore brengt.  

De laatste dag gaat zonder grote inspanningen door het panoramische landschap van het 
Ibeledal. Het dal wordt steeds breder. Als we een Papoea op een fiets zien, weten we dat het 
asfalt niet ver weg meer is. Daar aangekomen, wachten we op een bemo die ons naar Wamena 
zal brengen. Egbert zal door zijn handicap extra vermoeid zijn. Ik heb een gemengd gevoel: 
fijn dat het er op zit, maar ook wel weer jammer. Het was indrukwekkend. Geweldig dat we 
dit avontuur hebben beleefd. Die Papoea’s zijn geweldige gasten! 
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Terug in Wamena verzamelt het hele team zich voor onze kamers. Ik bedank Khas en de 
dragers met woorden en natuurlijk ook met rupiah. In plaats van hard naar huis te lopen om 
sterke verhalen te vertellen en anderen mee te laten genieten van het verdiende geld, blijft 
het spul lekker hangen. Er hangt een sfeer van: ‘Is het feestje nu echt voorbij’? 

Spijsvertering ‘op slot’
Hengky zorgt de volgende dag voor nieuwe spanning. Na ons bacchanaal van rivierkreeften 
in restaurant Mas Budi, voelt hij zich niet goed. Zijn spijsvertering zit ‘op slot’. In combina-
tie met een chronische aandoening van zijn darmen, begint hij zich wat zorgen te maken. 
Zodanig dat we besluiten een arts te consulteren in het lokale ziekenhuis. Ons wachtbankje 
staat tegenover de entree van de operatiekamer. Die toegang bestaat uit een aantal besmeur-
de rubberen flappen. Na enige tijd wijken de flappen uiteen en verschijnt een brancard met 
daarop een Papoeavrouw. De vrouw is nog onder narcose en ligt half bloot onder een groen 
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lakentje. Haar tong die uit de geopende mond hangt, wiebelt mee met het bonken van de 
wieltjes over de ongelijke vloer.
Er verschijnt een arts in witte jas. Het is een kleine jonge man met een Javaans uiterlijk. We 
vertellen het probleem. De arts wijst naar een brancard die op de gang staat. Met zijn slanke 
bruine vingers betast hij de goed gevulde witte buik van Hengky, die flink op spanning staat. 
Een diagnose wordt niet gesteld, alleen de mededeling dat Hengky pillen mee krijgt om te 
poepen en de opmerking dat, als er vóór 19.00 uur geen resultaat is, ook hij op een brancard 
onder een groen lakentje door de besmeurde rubber flappen zal worden gereden. Terug in 
het hotel neemt Hengky de eerste pillen en sluit zich op in zijn kamer. Het is 13.00 uur. Vol 
verwachting nestelen de andere drie mannen zich in stoelen voor zijn kamer. Af en toe gaat 
iemand naar binnen om te informeren naar de situatie. Het wordt echt spannend. Om onge-
veer 17.00 uur gaat de deur van zijn kamer open. Hengky verschijnt met een grijns op zijn ge-
zicht. Het ei is gelegd! We gaan onze koffers pakken om morgen naar Jayapura te vertrekken.

‘Is dat nou Hengky’, lijken de kinderen zich af te vragen. Een hand net gevangen rivierkreeften uit de Baliemrivier.

 

Een aantal dragers kan er geen genoeg van krijgen en op het 

vliegveld genieten we nog even na van de trekking.

Overal veel militairen en politie. Ook op het vliegveld. ‘De 

politie is je beste vriend’. Dat zullen Papoea’s ons niet 

nazeggen.
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49. Pasti patah!

Asike is er ook om ons uit te wuiven. Ondanks dat hij doof is en niet kan praten, is hij goed op de 
hoogte van onze activiteiten. Hij zit met zijn bruine blote billen op een felblauw plastic stoeltje. 
Peniskoker fier omhoog. Met zijn armen maakt hij wervelende bewegingen en uit zijn mond 
klinkt zoeffffff en boeoem! Daarbij rollen zijn ogen zowat uit de kassen. We denken dat Asike 
voorspelt dat we straks zullen neerstorten. Desondanks geven we ons over aan ‘Trigana Air’. 

Tijdens ons volgend verblijf in Hotel Yougwa ontfermt de eigenaar, Chris Korwa, zich over de 
getraumatiseerde pols van Egbert. Hij trekt en wrijft de pols met de autoriteit van een zie-
kenverpleger die in Korea heeft gediend. Egbert ondergaat de goede bedoeling heldhaftig. 
Volgens Chris is er niets gebroken. We besluiten tot een second opinion in het ziekenhuis 
van Jayapura. In de Nederlandse tijd gold het als het modernste ziekenhuis in Zuidoost Azië. 
Via besmeurde, betegelde gangen waar eerste hulp wordt verleend aan slachtoffers van een 
aardverschuiving, wordt de pols van Egbert gefotografeerd via een antiek röntgenapparaat 
van Philips. Die blijkt nog te werken, want even later zwaait een verpleegkundige vanuit de 
verte met de foto van de pols. Bijna triomfantelijk roept zij: “pasti patah”. “Helemaal zeker 
dat ie gebroken is”! De glans van haar zwarte huid wordt geaccentueerd door haar intens 
witte, kreukvrije uniform. Op een klassieke wijze wordt de pols van Egbert in het gips gezet. 
Later zou blijken dat klassiek niet altijd gelijk staat aan vakkundig.

We willen een boottocht maken in de Yotefabaai en vragen Chris of hij een boot met stuur-
man kan regelen. Tijdens het wachten op een steiger verschijnt een speedboot van de politie 
die recht op ons afscheurt. Op de punt zit Chris met een karabijn in de aanslag! Ik denk: dit 
kan niet waar zijn!
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Ik dacht aan een simpele boot. Het liefst een gemotoriseerde prauw met een Papoea als be-
stuurder, zodat we zo onopvallend mogelijk de baai zouden kunnen verkennen. Ik was ech-
ter vergeten dat Chris een gepensioneerde kolonel bij de politie is geweest. Die positie heeft 
hij blijkbaar ingezet om een politieboot met gewapende bemanning te regelen. Ik geneer me 
rot als we met dit intimiderend geweld peddelende Papoea’s in hun prauw tegenkomen. 
Normaal zijn er vriendelijke begroetingen, maar nu kijkt iedereen inderdaad strak voor zich 
uit. Bij een slaapplaats van kalongs heeft Chris een nieuwe verrassing voor ons. Als we een 
grot binnenvaren knalt hij met zijn karabijn een slapende kolonie kalongs gillend naar bui-
ten. Een nieuwe pagina wordt vandaag toegevoegd aan ‘Dierenleed in Indonesië’. Het wordt 
tijd om verder te gaan. Naar Manokwari.
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50. Manokwari

We hebben tickets kunnen bemachtigen voor de Umsini, één van de Pelnischepen die de 
archipel van Indonesië bevaren. Toch maar voor het comfort van een eerste klas hut geko-
zen. De vertrektijd is 14.00 uur. We wachten op een hooggelegen plek en kijken over de baai 
met daarachter open zee. Vanaf die positie zijn schepen die Jayapura aandoen al van ver te 
zien. De middag gaat voorbij onder een stekende zon. Van de Umsini is nog niets te zien. Het 
wordt donker. Om ons heen verschijnt een flink aantal auto’s. Koplampen uit. We worden 
bekeken. Het terrein verandert in een obscure plek. Dan verschijnt politie die op jacht blijkt 
te zijn naar bezitters van XTC. Autoportieren worden geopend en inzittenden gefouilleerd. 
Wij komen er vanaf met wat zaklampintimidatie. Dan verschijnen in de donkere verte de 
lichten van de Umsini. Een magisch, bevrijdend moment. Het is 22.00 uur, de ‘kapal putih” 
is acht uur te laat dus en we zijn nog lang niet vertrokken.

‘Tango’
Passagiers verdringen zich om zo snel mogelijk aan boord te komen. Ze slepen van alles 
de gangway op. Iemand zeult met een grote matras die andere passagiers bijna over boord 
mept. “Tuan Henk”, roept iemand met zachte stem in mijn richting. Het is Yusup Saway 
van stichting Yapmi. We zijn naar hem op weg, naar Manokwari en bevinden ons toevallig 
op hetzelfde schip. De Umsini is van het bouwjaar 1985 en ziet er doorleefd uit. Spijlen van 
railingen zijn doorgeroest. Schijnwerpers worden met ijzerdraad op hun plaats gehouden. 
De dekwanden zijn bespuugd met felrood sap van pinangpruimers. Uitgekauwde resten drij-
ven samen met sigarettenpeuken in het water van de gangboorden. Overal liggen mensen. 
Omzichtig manoeuvreren we over en tussen hen door. Op het achterdek zitten jonge mannen 
op een hek en maken onprettige opmerkingen over onze aanwezigheid. Portemonnee aan 
de ketting! Om hen heen hangt een zijklucht vermengd met kretek. Een oudere Papoeaman 
staat tegenover een jonge man. Die wordt bestraffend toegesproken en krijgt een klap in 
zijn gezicht. Het lijkt op pedagogisch meppen. De jonge man incasseert schuldbewust. In de 
vitrine van de kleine toko rennen kakkerlakken rondjes over repen ‘Tango’. Als we onze hut 
opzoeken, schijnt de route ernaar toe weer veranderd te zijn. Er is geen plattegrond om je te 
oriënteren en als we eindelijk de hutdeur achter ons dichttrekken, bespreken we huivering-
wekkende scenario’s indien zich een noodsituatie zou voor doen. Een brand is niet ondenk-
beeldig als je je realiseert dat er flink gerookt wordt in de hutten. Ergens in de nacht word 
ik wakker doordat het schip tegen de kade van Nabire bonkt. We slapen door. Bij het ontbijt 
laat ik de bubur onaangeroerd. De goorgrijze, in water gekookte rijstepap deint mee op de 
beweging van het schip. De lunch wordt vergezeld door muziek, gespeeld door een bandje 



204

dat er geen zin in heeft. Ruud eet zich rond aan felgekleurde, glazige trilpuddinkjes. De gif-
groene variant vindt hij het lekkerst. Volwassen mannen zingen in volle overgave karaoke op 
tropische smartlappen. In Serui op het eiland Yapen blijkt dat de vicegouverneur van Papua 
aan boord is. Het is een charmante vrouw die met veel ceremonie aan de kade wordt verwel-
komd. Een loper van grote boombladeren wordt gedrapeerd, haar voeten gewassen en orchi-
deeënslingers om haar hals gehangen. Dansende trommelaars opgesmukt met hoofdtooien 
van paradijsvogel- en kroonduifveren, begeleiden haar en haar gezelschap in de richting van 
een ontvangstcomité. Intussen heeft de politie dozen met plastic flessen ontdekt die gevuld 
zijn met clandestien gestookte alcohol. Ter plekke wordt alles, in aanwezigheid van de bezit-
ters vernietigd. Alcohol besmeurt de rode loper. Leden van de bemanning maken ‘schoon 
schip’, door de inhoud van brakkige vuilnistonnen over boord te gooien. Het is geweldig om 
de schitterende baai van Manokwari binnen te varen. 

Een pick-up brengt ons naar Yapmi. We poseren voor het onderkomen van Yapmi. Van l.naar r.: Zeth Rumbewas (Yapmi) Egbert 

Nauta (Manusia Papua), Yusup Sawai (Yapmi), Henk Hoogink (Manusia Papua) en twee medewerkers van Yapmi.

Udopi
Het is een bijzonder moment als we in desa Udopi zijn om de resultaten te bekijken van 
het eerste project van Manusia Papua en Yapmi. Waar zijn de bewoners? Waar zijn de tradi-
tionele huizen? Een jaar geleden was ik met Yusup, het dorpshoofd en andere leiders van 
het dorp, in het traditionele dorpshuis. We zaten op de vloer en hoorden de problemen, 
veroorzaakt door de slechte kwaliteit van het drinkwater, aan. Ik gaf aan dat we ons best 
zouden doen om de situatie te verbeteren. Binnen een jaar kreeg het dorp de beschikking 
over drie waterpompen die koel en schoon water oppompten. Tot mijn verbijstering zie ik 
dat in plaats van de autochtone bevolking van Udopi, Indonesische militairen zich te goed 
doen aan ‘ons’ schone water! Zij verblijven in het dorp om maatregelen van de overheid uit 
te voeren: de traditionele huizen afbreken en in plaats daarvan, stenen huizen bouwen. De 
inwoners moeten in de tussentijd elders onderdak zien te vinden. Het hoofd van het dorp 
en een aantal andere inwoners zijn speciaal aanwezig om ons te ontvangen. Bij navraag 
blijkt dat niemand uit het dorp blij is met deze situatie. Integendeel, zij waren liever blijven 
wonen in hun traditionele huizen. Het beleid van de overheid is er op gericht de autochtone 
bevolking te ontdoen van hun traditionele leefwijze. Dat is de uitleg van deze mensen. Ze 
staan onwennig, bijna huiverig naar hun nieuwe onderkomen te kijken. Yusup staat er wat 
schaapachtig bij. Hij had mij niet ingelicht over deze situatie. Ik weet dat mensen in deze 
cultuur, in een ongemakkelijke situatie, er vaak voor kiezen om te zwijgen. Maar goed, de 
pompen zijn klaar, er komt schoon, gezond water uit en de inwoners van Udopi zijn er, vol-
gens het dorpshoofd, heel blij mee. Ons eerste project is een feit!
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Natuurlijk ontmoeten we Zeth en zijn vrouw Yuliana en drinken thee in hun  Istana Papua. 
Het straatje heeft in de Indonesische tijd de naam ‘Jalan Kota Radja’ gekregen, maar Zeth 
verdomd het om die naam te gebruiken. Het blijft zoals vroeger: ‘Belakang Kantor Pos’: ‘ach-
ter het postkantoor’ en de brieven die ik naar dit adres stuur komen gewoon aan. 

Voor ‘het papoeapaleis’ van Zeth en Yuliana Henk Heerink en Egbert Nauta op weg naar Udopi

In het straatje van Zeth en Yuliana spelen kinderen in de laatste zonnestralen van die dag. 
Het zijn jongens in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. Hun gezichten hebben de trekken van 
diverse Indonesische volken. Voor het gemak reken ik de Papoeakinderen daar ook maar bij. 
In de aangestampte grond van het straatje staat een gigantische spijker rechtop. Een bal die 
gemaakt is van nat zand, schelpengruis en koraal, omwikkeld met elastiekjes, wordt over 
een plankje gegooid. Als dat op de juiste wijze gebeurd, belandt de bal in een baan omhoog, 
om vervolgens op de spijker terecht te komen. Als dat allemaal lukt, valt de bal uiteen op de 
spijker en belanden elastiekjes er omheen. Die elastiekjes zijn de winst van de werper. Wat 
een blijheid met zand, schelpengruis, dood koraal en elastiekjes!

Johan Maurits en zijn gezin wonen in eenzelfde Istana Papua als Zeth en Yuliana. Jalan Pasir 
Poetih loopt langs het strand met dezelfde naam en roept nostalgische herinneringen op bij 
Nederlanders die in Manokwari zijn geweest. Dat strand was ‘een hotspot’ in de weekeinden. 
Mensen ontmoetten elkaar, er werd gezwommen, gesnorkeld, bier gedronken en Gerard 
werd in 1961 op het kerkhof achter het strand begraven .
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Johan Maurits kan zijn gasten niet meer aanbieden dan een kokosnoot. Hij haalt hem persoonlijk uit de boom en met een 

vlijmscherpe parang wordt de klapper drinkklaar gemaakt.

Ik ben weer thuis. In de hal staat een vitrinekast, vol met herinneringen aan mijn verblijf 
in Papua; uit 1961-1962 en vanaf 1996. De financiële waarde is gering, maar de emotionele 
waarde des te groter. Ik zet er een glazen bakje bij gevuld met ‘pasir putih’, kleine schel-
pen, mata biak en zeewater. Meegenomen in een plastic fles in mijn handbagage tijdens de 
terugvlucht. 
Dat kon toen nog. Het was nog geen elf september 2001!
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51. Gouden bergen 

De Nederlanders wisten het al: Nieuw-Guinea is rijk aan delfstoffen, aan steenkool, olie, 
tin, koper en… goud! De geoloog Jaques Douzy had in opdracht van zijn werkgever, de 
Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) in 1936 zwarte rotsen met 
een groenige tint onderzocht. Hij had vastgesteld dat het om koper en goud ging. Maar voordat 
er één korreltje goud en koper uit de grond was gewonnen, moest Nederland Nieuw-Guinea 
verlaten. In 1960, drie jaar voor de overdracht aan Indonesië, financierde de Amerikaanse 
Freeport Mining Company een nader onderzoek naar de bevindingen van Douzy. Het resul-
taat bevestigde dat er grote voorraden koper en goud aanwezig waren. Indonesië gaf vergun-
ningen aan Freeport voor exploitatie. In 1980 werd ‘de Grasberg’ geëxploiteerd. Bergen met 
een hoogte van ver boven de 4.000 meter zijn intussen afgegraven tot onder het maaiveld. 
Het zijn diepe open mijnen geworden.

Een rode stip op het kaartje geeft de positie aan van de mijn van Freeport. Het is het eeuwen-
oude leefgebied van het Amungmevolk. De mijn ligt in de kern van dit gebied. Op 7 april 
1967 geeft de Indonesische regering, zonder overleg met de Amungme, toestemming om de 
rijkdom aan bodemschatten te ontginnen. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf  Freeport-
McMoRan krijgt een concessieovereenkomst voor dertig jaar. Amungme werden verjaagd. 
Grote delen van het oorspronkelijke milieu zijn intussen vernietigd of ernstig aangetast. 
Freeport stort dagelijks 230.000 ton residuen in de rivieren en vraagt de Indonesische rege-
ring regelmatig om toestemming, meer te mogen dumpen. Het afval bevat zware metalen. 
Het is zeer giftig voor de meeste zoetwater- en mariene organismen. Landbouwgewassen 
kunnen door de overstromingen van het land niet meer worden verbouwd. De Indonesische 
regering heeft mensen in het gebied bevolen het water niet meer te drinken. Aangezien de 
residuen en sulfieten het ecosysteem steeds verder aantasten, is een ecologische tijdbom 
ontstaan. In 1991 tekent Freeport een nieuw contract met Indonesië waardoor zij 2,5 mil-
joen hectare (even groot als de Benelux) toevoegt aan de bestaande concessie. Freeport is nu 
bezig met onderzoek naar voorraden erts in het nabijgelegen Lorentz Nationaal Park dat 
oorspronkelijk werd opgericht om de vernietiging van het oerbos door Freeport te compen-
seren. Het Amerikaanse mijnbouwbedrijf is erin geslaagd om vergunningen voor exploratie 
van kleine delen van het beschermde natuurpark te krijgen en is begonnen met het verken-
nen van het 2.150.000 hectare grote park!
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Protest
Natuurlijk zijn er protesten van het gedupeerde Amungmevolk en andere groeperingen, als 
ook van individuen in Papua en daarbuiten. Het gevolg is helemaal conform de verwachting: 
het gebied is afgegrendeld door het leger en de veiligheidsdienst van Freeport. Af en toe 
moet Freeport onder druk van een rechtszaak een concessie doen, zoals een bijdrage leveren 
aan de lokale gezondheidszorg of een schooltje bouwen. Als ik dit schrijf is het 2013 en mijn 
frustratie, woede en verdriet leveren niets anders op dan… een gedichtje.

De vergiftigde rivier Ajkwa vanuit het vliegtuig gefotografeerd.

Grasberg
Je gouden hart is uitgehakt
De uitgekotste pijn verstikt het groene woud
Traag stroomt het gif in zilveren linten
Naar een zee die haar vissen niet kan waarschuwen.
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52. Asmat

Dit leefgebied van etnische stammen met dezelfde naam, ligt ten zuiden van de Baliemvallei. 
Het wordt aan de zuidkant begrensd door de Arafurazee. De bewoners leven in een gebied 
dat bestaat uit getijdenmoeras, zoetwatermoeras, rivieren die uitmonden in zee, mangrove-
bos en laagland oerwoud. Water en bos dus, met daarin verstrooid, relatief kleine primitieve 
nederzettingen. Er zijn geen wegen. Wel eeuwenoude paden. Vervoer gaat vooral over water. 
Agats is de hoofdplaats en wij vliegen met z’n drieën met een Twin–Otter van Merauke naar 
een vliegstrip bij desa Ewer. 

Het vliegen met zo’n tweemotorig ding is een avontuur. De deur naar de cockpit staat open. 
De piloten roken een sigaret achter het dashboard. Het toestel vliegt laag over een fascine-
rend oerlandschap met een afwisseling van bos en dynamische kust. We landen op een nat 
grasveld bedekt met ijzeren platen. Om het aantal crashes terug te dringen, worden drums 
met benzine bemonsterd. Dieven deinzen er niet voor terug om brandstof af te tappen en de 
drum weer met water aan te vullen.

Een speedboot scheurt ons naar de hoofdplaats Agats. Via een houten trap klimmen we naar 
een steiger om op het niveau van het stratenstelsel van het dorp te komen. Die straten be-
staan uit houten bouwwerken die steunen op palen in het water.
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Alle huizen en andere gebouwen zijn op palen gebouwd. Het is er vochtig en snoeiheet. Het 
enige losmen bestaat uit een aantal aan elkaar gespijkerde ruimten. De eigenaar is een lou-
che, ondefinieerbare Aziaat in sarong die ik meen te herkenen uit een stripverhaal van 
Kuifje. Reisgenoot Koen en ik krijgen een ‘vipkamer’ op een verhoging, met een bed van 
ruwhouten planken. Het is een hele kunst om in en uit bed te stappen zonder splinters in de 
knieholten op te lopen. De elektrische bedrading hangt bloot aan de wand. In een hoek van 
de kamer staat een oliedrum. Geen toilet te zien. De drum behoort met water te zijn gevuld 
om je te wassen. Ergens onderin glinstert inderdaad een ondoorzichtig goor laagje. Vanuit 
de gammele omheining voor onze kamer kijken we op een smerige plek waar een gezin 
woont. De man vijlt met oneindig geduld aan een roestige spijker. Uiteindelijk blinkt na 
enige tijd een vishaak tussen zijn vingers. Even later komt een vrouw naar buiten met een 
naakt kind. Het meisje wordt omhoog gehouden en poept van zich af. De straal drek valt niet 
ver verwijderd van de man die onverstoord verder vijlt aan zijn vishaak. Het onderkomen 
van Ones is nog beroerder. De enige vrije kamer die er nog was, is eigenlijk een grote houten 
kist met een deur, maar zonder venster. Het is er zo bloedheet dat Ones er voor kiest om op 
de grond te slapen. Tegen de avond gaan we op zoek naar pater Ton Putman. Een paar jaar 
eerder had ik hem ontmoet in het klooster Mill Hill in Oosterbeek. Zoals gebruikelijk komen 
priesters regelmatig weer terug bij hun orde om te evalueren, familie te bezoeken, medisch 
ongemak te verhelpen en om begraven te worden. Toen we bij zijn gereserveerde graf met 
daarop zijn naam en geboortejaar stonden, zij hij zacht: 
“Ik blijf liever ginds”. We hebben een bijzondere avond bij hem in Agats doorgebracht. De 
sfeer in zijn huis roept associaties op met Stanley, Livingstone, Albert Schweitzer en Kapitein 
Haddock. We roken en drinken Australische rode wijn die bruin is door oxidatie.
Het is boeiend om de behendigheid te zien waarmee de Asmatters zich verplaatsen in uitge-
holde boomstammen.

De houtsnijkunst van de Asmatpapoea’s is authentiek. De kunstproducten zijn zeer gewild 
onder collectioneurs over de hele wereld.  De belangrijkste collecties zijn te zien in het 
Metropolitan Museum of Art in New York City en het Museum voor Volkenkunde in Leiden.
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Details van houten schilden in het museum van Agats

 

De badkamers van ons losmen Het kantoor van Merpati

 

Ones klaagt over de hitte en ander ongemak. Ook hij heeft geen gebruik gemaakt van de 
kamar mandi van het losmen. In zijn Baliemvallei is het klimaat aangenamer en zijn de 
omstandigheden een stuk geriefelijker. We besluiten om terug te vliegen naar Merauke en 
daarna via Jayapura, weer naar Wamena. In het ticketbureau van Merpati ligt een medewer-
ker voor de balie op de houten vloer te slapen. Het stinkt er naar urine en stront. Wat een 
zooitje! Het valt nog niet mee om hem wakker te krijgen. Met een chagrijnig gezicht schrijft 
hij tickets uit voor de terugvlucht. Deze ervaring confronteert me weer met het bekende 
fenomeen waar ik regelmatig mee worstel in Papua. Ik word heen en weer geslingerd tussen 
mijn verlangen naar avontuur en het ermee gepaardgaande ongemak en afzien. Agats was 
zo’n ervaring. Maar achteraf een geweldige belevenis.
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53. Becak

Bij het vliegveld en ook op de markten in Wamena staan rijen driewielige fietstaxi’s te wach-
ten op passagiers. Voor een habbekrats trappen jonge knullen je met zo’n becak naar het 
centrum en de directe omgeving van Wamena. Het zijn vooral jongens uit districten in de 
Baliemvallei, zoals Tiom, Kurulu, Makki, Asologaima, Kiwirok, Karabuga, Kilila en Pirime. Zij 
fietsen voor geld om daarmee in leven te blijven, hun familie te steunen en om in Wamena 
naar school te kunnen gaan. 

Het straatbeeld in Wamena wordt voor een groot deel bepaald door becaks.

Becaks zijn het eigendom van transmigranten. Zij verhuren en onderhouden de fietsen. Die huurders zijn Papoea’s. Vooral buiten 

de stad wordt het zwaar trappen en moeten er flinke barrières worden genomen, zoals deze gammele brug over de Baliemrivier.

 

Deze becakrijder doet het met één been en vertelt er lachend 

bij dat hij ook niet alle kuilen in de weg kan zien.

De meeste honden in Wamena hebben het veel slechter dan 

deze.
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54. Na de dood

De prauw die ons bij de lange houten steiger van het dorp Engros in de Yotefabaai heeft afgezet, 
verdwijnt uit het zicht. Het dorp ligt aan het einde van de steiger. We hebben onze komst niet 
aangekondigd. Er heerst een bijzondere stilte. Ik voel dat we ons ingetogen moeten gedragen. 
Niets verstoren. Wat zullen de inwoners vinden van zo’n blanke invasie? Aan het einde van 
de steiger zien we een groep mensen bij het dorpskerkje. Binnen en buiten de kerk wordt een 
dienst gehouden voor een overledene. We voelen ons ongemakkelijk. Mogen we hier wel aan-
wezig zijn op dit moment? Eén van de kerkgangers knikt naar ons en gebaart met zijn hand. 
Het lijkt erop dat we welkom zijn. Vanaf onze zitplaats kijken we naar een preekstoel die wag-
gelt van de houtworm. De struise vrouwelijke dominee zou er elk moment doorheen kunnen 
zakken. Op de uiteinden wiebelen drie stompjes rode kaarsen die in afwachting lijken van de 
volgende Kerstdagen. Voor de preekstoel staat een doodskist omwikkeld met een zwart doek en 
beschilderd met een wit kruis. Hoewel de bos fel gekleurde bloemen op de kist van plastic zijn, 
wordt het geheel er toch wat door opgefleurd. De melodie die ik ken van ‘Alle Menschen werden 
Brüder’ klinkt uit een gammel orgeltje. Het geluid borrelt alsof er water in de pijpen zit. 

Een prauw brengt de overledene en nabestaanden naar een kerkhof op een tegenoverliggend 
eiland. De weduwe ligt languit en huilend op de kist. Na de begrafenis komt de prauw terug 
met de lege kist inclusief de plastic bloemen. Het spul is geleend van de kerk. De dorpsbewo-
ners maken nu contact met ons. Er ontstaan geanimeerde gesprekken. Een vrouw vertelt dat 
zij in de Nederlandse tijd op school les heeft gehad van Maria, een kennis van ons uit het 
Papuacircuit in Nederland. Ze geeft een lief briefje mee voor Maria. We geven mensen lees-
brillen en na een hartelijk afscheid, beseffen we weer hoe aardig de mensen hier zijn.

We zijn aanwezig bij de begrafenis van Des Weya (een broer van onze vriend Ones). Hij over-
leed aan malaria, nog maar 24 jaar oud. De dominee preekt, een vliegtuig stijgt op en de kist 
wordt bestrooid met kletterende steentjes en stille bloemblaadjes. 
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Sommige leefgemeenschappen in Papua hebben een heel bijzondere manier om de laatste 
eer aan hun overleden dorpshoofd te tonen. In het dorp Jiwika in de Baliemvallei wordt (ui-
teraard tegen betaling) het gerookte lichaam van een voormalig dorpshoofd getoond .

Bij dood hoort rouw. In de Baliemvallei zijn er opvallende uitingen van rouw. Hoewel ook 
deze rituelen door de voortschrijdende tijd dreigen te verdwijnen, zijn ze nog altijd waar te 
nemen. Aan de handen van oudere Danivrouwen is te zien dat ooit vingerkootjes zijn afge-
hakt met een stenen bijltje. Een pijnlijke vorm van publiekelijk rouwen. Nu is dat geen ge-
woonte meer, maar ik sluit niet uit dat het hier en daar nog steeds gebeurt. Wat nog wel 
plaats vindt, is dat vrouwen, om hun rouw te tonen, zich insmeren met kalk of klei.   
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Een Danivrouw in rouw bewerkt een akker bij het dorp Jiwika in de Baliemvallei

Laatste rustplaatsen van Nederlanders, zo ver van hun geboortegrond. Zoveel vragen die opkomen bij zo’n stille plek. Wat is het 

tragische verhaal van deze Nederlandse vrouw en haar baby? Wie onderhoudt de graven en wie jat de ornamenten?
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Onze prauw ligt op een stukje zuidkust van het eiland Biak. Over teruggetrokken water lo-
pen we naar een dorp met dezelfde naam als die van mijn vriend Chris: Padwa. Onze aan-
dacht wordt getrokken naar een reusachtige mangroveboom. Chris vertelt met ontzag over 
de oude boom die nu met droge voeten zijn indrukwekkende schoonheid en wijsheid open-
baart. Een monument! Het dorp bestaat uit drie woningen op palen in de zee, omringd door 
begroeide rotsen die zijn opgebouwd uit dood koraal en bij eb hoog boven het water 
uitsteken.
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Op plateaus, voor de ingang van grotten, hoog boven de zee, liggen de gebleekte beenderen 
van mensen die daar in huizen op palen hebben gewoond. Een mystieke wereld in vreedza-
me overgave aan hogere machten! Chris heeft me meegenomen naar baltsende paradijsvo-
gels en de mooiste knekelplaats op aarde die ik ken.  
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55. Reizen naar en in Papua

Als er ergens sprake is van intimidatie en schending van mensenrechten, dan is het wel in 
Papua. Geen lokkertje voor de gemiddelde toerist, maar die zie je daar ook eigenlijk niet. 
De politieke situatie in Papua hoeft echter geen belemmering te zijn om er naartoe te gaan. 
Zelf ben ik er tot nu toe twaalf keer geweest. Ik heb me er geen moment onveilig gevoeld. 
Op klompen en zwaaiend met een Papoeavlag het vliegtuig uitstappen in Sentani, is echter 
geen goed begin van een interessant verblijf in deze exotische bestemming. In dit gebied met 
unieke mensen, landschappen, flora en fauna, zijn onze historische banden voelbaar. Zeker 
in gesprekken met oudere mensen. Mensen die Nederlands op school hebben geleerd en die 
nog contact hebben met de blanke juf van toen. In Biak sprak een man ons aan op de markt. 
“Wie is nu uw koningin?” “Oh ja, Beatrix! En hoe is het met haar regering”? Die Papoea’s 
voelen zich nog verbonden met Nederland. Voetbal is er erg populair. Als het Nederlands 
elftal speelt, is het dringen voor de buis. Nederland is favoriet! Er zijn enkele kleine reisor-
ganisaties waar een reis geboekt kan worden. Op eigen gelegenheid gaat ook prima. Meestal 
reizen toeristen van Jakarta of Bali met een binnenlandse vlucht naar Papua. Een bijzondere 
beleving is  om het traject per passagiersschip af te leggen. 

Surat Jalan
Overheidsinstanties, zoals de Indonesische 
ambassade in Nederland, zien toeristen lie-
ver naar Java of Bali reizen dan naar Papua. 
Als er dan ook nog naast een visum, een su-
rat jalan geregeld moet worden, zien som-
mige mensen al te veel beren op hun weg. 
Als een buitenlander in Papua arriveert, 
moet eerst op het politiebureau een surat 
jalan, een document in de vorm van een 
reisbrief geregeld worden. Daar komen de 
reisbestemmingen in Papua in te staan, in-
clusief pasfoto en veel stempels. Volgens de 
autoriteiten is dit bedoeld voor de veiligheid 
van de toerist. Sommige gebieden worden 
als onveilig beschouwd door de aanwezig-
heid van vrijheidsstrijders. 
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Wat doe ik hier? Wanneer kan ik weer?
In het hotel is de stroom uitgevallen. Vanmorgen vielen er maar twee druppels water uit de 
douchekop. Bloedzuigers hebben zich genesteld in een hoek van de douchecabine. Er is, on-
danks mijn verzoek het niet te doen (allergie), weer driftig met chemicaliën gespoten tegen 
kakkerlakken en ander ongedierte. In een hotel in Manokwari werd ik wakker omdat een rat 
aan mijn vingers zat te knabbelen. De pisang goreng was al eerder door los lopende knagers 
opgevreten. Onze kamer stonk naar een berg durian die in de kamer annex was opgeslagen. 
De airco maakt het lawaai van een oude grasmaaier. De filter van de airco blijkt bekleed met 
een dikke laag stof. Een luchtweginfectie is het gevolg. De volgende dag schudden we zowat 
uit ons bed door een aardbeving. In het duurste hotel in Biak is soms koud bier te verkrijgen. 
Na twee flesjes is de voorraad echter vaak op. In het hotel in Wamena komen autochtonen je 
lastig vallen om tierelantijnen te verkopen. Als we ‘s morgens om 05.30 uur met volle bepak-
king op het vliegveld staan, horen we na een uur onzekerheid, dat er die dag geen vluchten 
zullen zijn. Terug in het hotel is de kamer vergeven aan andere gasten. Het hotel is vol. Op 
een passagiersboot word ik in een mensenmenigte beroofd van mijn portemonnee. Op een 
ander moment is onze gids er vandoor met een paar miljoen rupiah. Hij zou inkopen doen 
voor een voettocht van een paar dagen. Als de zon ondergaat en je eindelijk kunt genieten 
van wat afkoeling, moet de bedekkende kleding weer aan tegen de muskieten. Maar weer 
afwachten of die afspraak morgen wel doorgaat!

Het azuurblauwe zeewater is plakkerig warm en op het zilverkleurige strand word je be-
sprongen door stekende zandvlooien. Natuurlijk moet je niet in de schaduw van wuivende 
kokospalmen gaan zitten. Zo’n vallende kokosnoot kan namelijk een flinke deuk in je sche-
del veroorzaken. Het is waar, de steden zinderen van de hitte. Knetterende, stinkende 
Hondamotoren benemen je met hun uitlaatgassen, voluit te ademen. Bemo’s zijn levensge-
vaarlijke vehikels. Meestal zit je opgepropt tussen mensen, barang en kippen. Het is in de 
tropen ook niet ondenkbeeldig dat je in zo’n onzalige toestand een onheilspellende diaree 
voelt opkomen. Aan het einde van de rit moet je, als allochtoon, drie maal zo veel betalen. 
Bij het uitstappen op de markt, sta je maar zo in een gigantische hoop meurend afval. 
Varkens wroeten de ruftende berg om. Een dikke zeug met schommelende hangmemmen 
schijt een bananenschil vol. Alsof een banketbakker een nieuwe creatie maakt. Een kleiner 
varken ziet daar inderdaad wel wat in en slurpt de lekkernij naar binnen. Straathonden, 
schonkig en schurftig, schuiven ook aan, maar zorgen uit de buurt te blijven van de scherpe 
tanden van de varkens. Niet aaien want……! Kinderen schateren om een hond die een plastic 
fles van zijn snuit probeert te schudden.
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Het is een, nog onvolledige, opsomming van ‘ellende’ die ons is overkomen tijdens reizen in 
Papua. Maar het is niet allemaal op één dag gebeurd en vooral de laatste jaren, verbeteren de 
omstandigheden in snel tempo en staan er veel meer positieve ervaringen tegenover.

Het klopt allemaal en je moet ook nog malariapillen slikken en je laten vaccineren tegen 
enge ziektes. Niet te vergeten is, dat de reis ook érg lang duurt en ik door de beperkte been-
ruimte gekweld wordt door het gevoel van friemelende mieren in mijn benen. Het restless 
legs syndroom en lange vluchten, dat is geen goede combinatie. En ja, het kost ook nog een 
bom duiten!

Zo en nu maar uitleggen waarom ik dan toch zoveel van die ‘ellendige’ reizen heb gemaakt! 

Mensen die horen dat ik weer naar Papua ga, wensen me vaak “een prettige vakantie”! Dan 
heb ik steeds de neiging om uit te leggen dat ik het niet als een vakantie beschouw. “Maar 
je gaat toch naar een exotisch land en dan ook nog minstens een maand! Waarom ga je dan 
weer”? Vermoeiend om dat allemaal uit te leggen. Als ik dat probeer en de ander heeft een 
luisterend oor, dan geef ik aan dat me iets is overkomen waar ik me niet van los kan maken. 
Een emotie die bezit van me heeft genomen en mijn leven verrijkt. Het klinkt pathetisch, 
maar ik ben geraakt door de bijzondere omstandigheden van de autochtone bevolking van 
Papua. Daarbij gaat het vooral om hun historie, hun huidige bestaan, hun strijd tegen onder-
drukking en hoe de toekomst zich zal ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat ik hun evolutie wil 
volgen en waar dat kan, mijn bescheiden bijdrage wil leveren aan betere leefomstandighe-
den. Ik raak ook steeds weer onder de indruk van de bijzondere leefgebieden van de Papoea’s 
met al die unieke landschappen. Als ik in het comfort van mijn huis en onder het genot van 
een glas Islay single malt whisky mijn foto’s bekijk en ervaringen beschrijf, dan ben ik al die 
min of meer minder onaangename voorvallen vergeten. Het is zelfs zo dat ik ook die koester 
en stiekem in mijn hoofd de volgende reis plan . Dan wil ik er de volgende keer ook veel lan-
ger blijven en naar andere, afgelegen gebieden gaan en specifieke thema’s fotograferen en 
beschrijven. Ja, dan romantiseer ik er flink op los. 
Houwe zo!
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56. “Amelia, het is gelukt”!

“Het is vandaag een bijzondere dag, want het is gelukt! Amelia het is gelukt! We hebben een 
kraamkliniek gebouwd!” Na de obligate welkomstwoorden, waren dit de eerste regels van 
mijn speech tijdens de opening van de kraamkliniek op 15 oktober 2011.

Henk, Yvonne, Egbert, Anneco, Koen en Hetty

Natuurlijk waren we erbij toen de kraamkliniek officieel werd geopend. Honderden mensen, 
waaronder heel veel kinderen, bevinden zich op het terrein om speeches aan te horen, maar 
vooral om mee te eten van het culinaire festijn bestaande uit: vier varkens, zo’n dertig kip-
pen en heel veel knol- en bladgroenten. Urenlang gaar gestoomd in kuilen gevuld met hete 
stenen uit de Baliemrivier. Een traditionele bakar batu in de achtertuin van de kraamkli-
niek. Een dansgroep en een bandje zorgen voor nog meer feest. De vijf muzikanten dragen 
hoofdtooien van paradijsvogels en zingen liederen in de streektaal. Hun muziek begeleidt 
jonge dansers die in een glimmende outfit van rood, wit en blauwe kleuren, ritmisch baan-
tjes trekken in het grind. 

Namens het bestuur van Stichting Manusia Papua bedank ik tijdens de openingsceremonie 
onze donateurs en sponsors voor hun financiële steun waardoor dit prachtige project gerea-
liseerd kon worden. Al die mensen hebben bijgedragen aan het terugdringen van de kinder-
sterfte in Papua. Het applaus van de aanwezigen klinkt zeer gemeend! In de speeches van 
Amelia, een dominee, de Bupati en andere lokale bestuurders wordt benadrukt, dat door de 
historische banden tussen Papua en Nederland, hulp uit Nederland meer is dan alleen finan-
ciële steun. Papoea’s voelen het ook als een morele ondersteuning. Velen onder hen die de 
geschiedenis kennen, beseffen dat Nederland in 1962 door internationale politieke druk, 
beloftes aan het Papoeavolk niet kon waar maken en dat de politiek inderdaad een onbe-
trouwbare partner is. Maar sommige Papoea’s weten ook dat de meeste initiatieven en daad-
werkelijke hulp uit Nederland komt. Dat maakt veel goed. Het levert een bijdrage aan de 
populariteit van Nederland in Papua. Zeker onder voetbalfans. Als het Nederlands elftal 
speelt, juicht of treurt de voetballiefhebber in Papua mee met Oranje! 
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Dansen Speechen Eten

De achtertuin van de kliniek is een 
picknickplaats voor een bakar batu: dé 
feestmaaltijd in Papua.

Oefffff! Het fijne werk is voor de vrouwen.
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De realisatie van de kraamkliniek is een feit en heeft, behalve onrustige nachten ook 
nog1.903.872.000,00 rupiah gekost! Eén miljard negenhonderddrie miljoen, achthonderdt-
wee en zeventig duizend rupiah, ± ό 192.000,=. Honderd twee en negentig duizend euro! Best 
veel geld. Maar ja, spijkers, schroeven, vensterglas, verf inclusief kwasten en zakken cement, 
bijna alles moet ingevlogen worden. Gelukkig komt het grind en het zand uit de lokale 
Baliemrivier.  

Amelia tussen andere enthousiaste 
vroedvrouwen en verpleegkundigen 
die gaan werken in de kraamkliniek.
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Na een inwerkperiode voor de staf van de kliniek, werd op 25 februari 2012 om 11.40 uur, Hendrik Immanuel Kalolik 

geboren. De eerste baby in de kraamkliniek.  Eén dag later Egbert Hubi. Best leuk voor Henk (Hendrik) Hoogink en 

bestuurslid Egbert Nauta.  

Hoe nu verder?
Nu de kliniek operationeel is, is de inhoud van het samenwerkingsverband tussen beide 
stichtingen daarop aangepast. In grote lijnen komt het er op neer dat de kraamkliniek op ei-
gen benen moet staan. Dat was uitgangspunt bij de realisatie van de kliniek, die eigendom is 
van de Stichting Anugera en ook onder de verantwoording van Anugera wordt geëxploiteerd. 
Manusia Papua blijft bij de opstart van de kliniek de exploitatie steunen. Daarna wordt het 
moment bepaald dat Manusia Papua zich als sponsor zal terugtrekken. Het belangrijkste is 
dat de kraamkliniek er nu staat en optimaal functioneert. De hoop is dat met de vestiging 
van ’Klinik bersalin Anugera’ meer initiatieven worden genomen om kindersterfte en com-
plicaties onder zwangere vrouwen terug te dringen.
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57. Gedroomd land

Het schrijven van deze verhalenbundel was voor mij een indrukwekkend proces. Verschillende 
gevoelens wisselden elkaar steeds af. Wat uiteindelijk overheerst, is dat ik me bevoorrecht 
voel het allemaal te hebben mogen meemaken. Het heeft me geconfronteerd met diverse 
facetten van het leven en me laten nadenken over mezelf en over anderen. De antwoorden 
die ik kreeg, riepen vaak even zoveel nieuwe vragen op. En die vragen betreffen vooral, het 
fenomeen de mens! Hoe zorgzaam, gastvrij en betrokken mensen kunnen zijn. Mensen als: 
Amelia, Ones, Maria,  Zeth en Chris, die in dit boek worden beschreven. Maar ook hoe wreed 
en hebzuchtig mensen kunnen zijn, zoals dat in Papua duidelijk wordt door de onderdruk-
king van de autochtone bevolking en door roofbouw van grondstoffen, natuur en milieu.

Via verhalen en eigen ervaringen op verlaten stranden, onder de oppervlakte van azuurblauw 
zeewater en in vochtige donkere grotten, werd ik ook geconfronteerd met “oude oorlogen”: 
de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost Azië, de politionele acties in voormalig Nederlands-
Indië en de strijd van Papoea’s die, na het vertrek van Nederland in 1963, in verzet kwamen 
tegen Indonesië. Daaraan vooraf mijn eigen deelname aan de strijd om de macht tussen 
Nederland en Indonesië over het leefgebied van Papoea’s. 

Wat me, naast alle menselijke drama’s die oorlog met zich meebrengt, zo bezighoudt, is 
hoe regeringen van betrokken landen de strijd evalueren. Wat is er geleerd en hoe brengen 
we het geleerde in de praktijk? Hoe wordt omgegaan met overwinning en verlies? De strijd 
om Nederlands Nieuw-Guinea is voor Indonesië aanleiding geweest om de feiten zodanig 
weer te geven, dat aangenomen moet worden dat Indonesië de Papoea’s heeft bevrijd van 
de Nederlandse onderdrukking. Nederland heeft zich na de nederlaag gefrustreerd terug-
getrokken en in stilte haar wonden gelikt. Opeenvolgende regeringen hebben zich niet of 
nauwelijks iets aangetrokken van de onderdrukking van de Papoea’s en de frauduleuze uit-
voering van de Act of Free Choice. 
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De Nieuw-Guineakwestie is blijkbaar toegevoegd aan die gebeurtenissen in de nationale ge-
schiedenis waar Nederland liever over zwijgt of  verkrampt op reageert, net als het uitmoor-
den van een groot deel van de bevolking van de Banda-eilanden op bevel van Jan Pieterszoon 
Coen, de politionele acties in Nederlands-Indië en de behandeling van de Molukkers na de 
onafhanke-lijkheid van Indonesië. De positieve status van de natie moet kost wat kost wor-
den bewaakt. Historie zonder glorie, dat voelt blijkbaar niet goed.

Die opstelling wordt gevoed door een gevoel van frustratie over het geleden verlies, uit gêne 
over negatieve effecten van ons handelen en ook door economische belangen. Kennelijk on-
beheersbare krachten dicteren ons gedrag en laten ons dingen doen die we later betreuren. 
Ondanks andere inzichten op een later moment, ontbreekt het blijkbaar aan wijsheid en lef 
omdat te onderkennen, te erkennen en ervan te leren. Na een gewapend conflict zouden lit-
tekens liefdevol gemasseerd moeten worden. Niet alleen die van ons zelf, maar ook die van 
de voormalige vijand.

Alleen historische zelfreflectie en een open dialoog met alle betrokkenen kan naar mijn me-
ning tot inzicht leiden, leed verzachten, verzoenen en perspectief bieden voor een betere toe-
komst. Natuurlijk is overleven een belangrijke factor in het menselijk handelen en weten we 
dat macht een middel is om te overleven. Maar een groep individuen kan maar een beperkte 
tijd overleven op basis van macht. Het ultieme overleven van mensen en de kwaliteit van 
leven van al die mensen,is alleen te bereiken door samenwerking en het delen met anderen.

Misschien is mijn streven naar harmonie een illusie, net als het streven van Papoea’s naar 
zelfbeschikking. Misschien is alles wel een illusie. En als dat zo is, dan is tegelijk daarmee ook 
alles mogelijk en laat ik me leiden door optimisme. Dan komt het moment dat de deur van 
de kooi open gaat voor de gekooide paradijsvogels en wordt een gedroomd land werkelijkheid.
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Illustratieverantwoording

Hoofdstuk 2 “Marinier van Doorn naar Nieuw-Guinea”
  blz 1: drie tekeningen onderaan: Ric van Dijk. Uitgave: “De mariniers, zo wijd de wereld 

strekt”, uitgeverij Kinheim Papendrecht  (toestemming)

Hoofdstuk 8 “Het wordt menens”,
 blz 1: 2 foto’s:  www.mariniersnieuwguinea61-62.nl (toestemming)
 blz 2: 2 foto’s boven: www.mariniersnieuwguinea61-62.nl( toestemming)
 blz. 11: 2 foto’s onder: “Legerkoerier”via Legermuseum.(2014-11-17, mail gestuurd)
 blz.12: 1 foto boven: www.mariniersnieuwguinea61-62.nl ( toestemming)

Hoofdstuk  9, “Militaire acties in 1962”
 blz 1: Schets: Mariene Historie van de Marinestaf. (toestemming niet noodzakelijk)
 blz 2: 1 foto: Ton van Dun. (toestemming)
  blz. 3: 1 foto:  A.J. Dresens (toestemming mevr. Dresens. Actie Martin Elands naar foto’s in 

archief Legermuseum) 
  blz. 4: foto “Evertsen”: collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie”.  (Toestemming)
   Foto “Dolfijn” met Papoeavlag:  Nederlands Instituut voor Militaire Historie .(2014-11-17, 

mail  gestuurd)
 blz. 5, 1 afbeelding, www.mariniersnieuwguinea61-62.nl (toestemming)
 blz 8,Hawker Hunter, uitgeverij Lanasta Emmen (toestemming)
 blz :9 Mariniers: Nederlands Instituut voor Militaire Historie (toestemming)
  blz 10, A.J. Dresens ( toestemming mevr. Dresens. Actie Martin Elands naar foto’s in archief 

Legermuseum) 
  Blz 11: Spaarnestad Fotoarchief Haarlem (als in blz 195 “Afscheid van Nieuw-Guinea” (2015-

01-06, mail  gestuurd)

Hoofdstuk 17 
 blz 1, 2 foto’s onder:  bovenste foto: P.C. Emons. Onderste foto: G.B.Hollard. (toestemming)

Hoofdstuk 41 
 blz 1, twee tekeningen van W.S. Bitter.( toestemming niet noodzakelijk)

Hoofdstuk 56 
 blz 4, foto: Amelia Jigibalom.
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