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Wanneer Duynstee spreekt van het 'a-politieke belang van de bevolking'
van Nieuw-Guinea in de daar gebruikte contekst, verwaarloost hij het bij
grote groepen van de kustbevolking historisch-gegroeide besef een ander
volk te zijn dan de bewoners van het naburige Indonesië.
(prof. mr. F. J. F. M. Duynstee 'Nieuw-Guinea als
schakel tussen Nederland en Indonesië' blz. 27).
II
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overstaan van de autochtone bevolking een negeren van de souvereiniteitsaanspraken van Indonesië.
(Landsvlagordonnantie, gouv.besl. no. 362, 18 nov. '61,
gouv. bl. 1961 no. 68; aanwijzing volkslied, gouv. besl.
no. 364, 18 nov. '61, gouv. bl. 1961 no. 69).
III
Het tot de rooms-katholieke eredienst behorende gebruik van sacramentalia heeft in Nieuw-Guinea het acculturatie-proces van de pas-gekerstende
bevolkingsgroep der Mimikanen gunstig beïnvloed.
IV
Het doordringingsvermogen van dia-positieven bij de voorlichting aan
een bevolking met geringe schoolopleiding, zoals dat in vele dorpen van
Nieuw-Guinea het geval is, blijkt groter dan dat van het medium bewegende
film.
V
Bij de pacificatie van primitieve stammen in Nieuw-Guinea bleek de bestuursuitbreiding via het systeem van de uitvloeiende olievlek te prefereren
boven het z.g. doorstoten naar een bepaald punt langs de kortste lijn.
VI
Het voeren van de anti-framboesia campagne door de Dienst van Gezondheidszorg op Nieuw-Guinea in de afgelopen jaren was een positief hulpmiddel bij de contacten, die het Binnenlands Bestuur met primitieve stammen of bevolkingsgroepjes diende te maken. Bij een berekening van het
rendement van een dergelijke actie mag men zich derhalve niet uitsluitend
laten leiden door de vruchten, die zulk een campagne op medisch terrein
afwerpt.

VII
Te grote omzichtigheid van het bestuur ten opzichte van adatrechtelijke
gezagsverhoudingen heeft in het Oenoeroem-gebied, westelijk van Hollandia, mede bevorderd dat adat-oudsten meisjes, die nog niet geslachtsrijp
waren, als vrouw tot zich konden nemen.
VII
Het ontstaan van een vrije autochtone pers werd in Nieuw-Guinea in de
afgelopen jaren eerder gehandicapt door een gemis aan scholing van de
initiatiefnemers op organisatorisch dan op redactioneel gebied.
IX
Bij het opstellen van een ontwikkelingsplan voor een bepaalde bevolkingsgroep dient men er rekening mede te houden dat het gezag van de projectleider zich zoveel doenlijk ook dient uit te strekken op het terrein, dat
gewoonlijk valt binnen de competentie van de z.g. welvaartsdiensten.
X
Bij het projecteren van een agrarisch ontwikkelingsplan, dat uitgevoerd
wordt onder de rook van een stedelijk centrum, dient men in hoge mate
rekening te houden met de zuigkracht, die dat centrum vooral op de jongere
mannen uitoefent.
XI
De naam Nieuw-Guinea is naar schrijfwijze en uitspraak voor de bevolking
van dat gebied in het algemeen moeilijk gebleken.
XII
Het aanhouden van de naam Hollandia voor de hoofdstad van NieuwGuinea, nog wel met toevoegingen als Hollandia-Binnen en HollandiaNoordwijk getuigt eerder van de gehechtheid van de verantwoordelijke
nederlandse autoriteit aan het eigen vaderlandse gebeuren dan van inzicht
in de nationale bewustwording van een jong volk.
XIII
De in 1960 opgerichte politieke partijen op Nieuw-Guinea stelden zich
aanvankelijk eerder ten doel hun politieke aspiraties te manifesteren dan
zich invloed te verwerven door het bezetten van zetels in een vertegenwoordigend lichaam. Dit is slechts een gevolg van onvoldoende ervaring
met de werkingswijze van de democratie.
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INLEIDING

In de volgende hoofdstukken tracht de schrijver het ontwikkelingsproces
te beschrijven, dat zich op Nieuw-Guinea voltrok tussen de verheffing van
het gebied tot een zelfstandig gouvernement op 27 december 1949 en de
installatie van de Nieuw-Guinea Raad op 5 april 1961. De onmiddellijk
daaraan voorafgaande jaren werden eveneens opgenomen.
Deze beschrijving richt zich vooral op de effecten, die dit proces had op
de autochtone bevolking, die zich door de ontsluiting van een andere
wereld een nieuwe levenshouding moest zoeken. Deze bevolking werd
door dit proces bewogen en is nog volop in beweging.
Toch kan men met de aanduiding 'de Papoea' een onderscheid maken
tussen de autochtoon, die vóór de Tweede Wereldoorlog reeds in regelmatig contact met het Bestuur stond en degene, die eerst na de oorlog door
de bestuursuitbreiding contact met de beschaving kreeg.
Indien de schrijver spreekt over 'de Papoea', wordt de eerste groep, die
bij de wereldoorlog en de daaropvolgende ontwikkelingen betrokken was,
bedoeld, tenzij uit de tekst blijkt, dat het om later onder bestuur gebrachte
of nog onbestuurde autochtonen gaat. De term - onder bestuur gebracht heeft in de rapportage van het gouvernement van Nieuw-Guinea, zoals
blijken zal, een verschillende inhoud; de schrijver noemt Papoea's onder
bestuur gebracht, wanneer de levenswijze of het gezag van hun gemeenschap door bestuursinvloed gewijzigd is. De term kan als regel in deze zin
gebruikt worden, als de bevolking geregistreerd is.
Het acculturatieproces, dat veelal aan de hand van cijfers en feiten gevolgd
wordt, is in de grond van de zaak echter een verandering in levenshouding,
die de schrijver in dit kader niet wil of kan analyseren, maar waarvan wèl
de uitingen in de vorm van z.g. messiasbeweging, politieke partij vorming,
subversieve actie en zelfs opstand zoveel mogelijk geregistreerd werden.
Voorzover de Papoea ingeschakeld raakt in een wereld, die verschilt van
zijn traditionele gemeenschap, blijkt dit uit zijn werkzaamheid als ambtenaar
in het overheidsapparaat, als werknemer in het westerse arbeidsproces, als
klein-landbouwer of middenstander, maar vooral ook als gezagsdrager in
of vertegenwoordiger van de eigen gemeenschap en tot op zekere hoogte
ook als leerling of student, die zich voorbereidt op een functie in een nieuw
bestel.
Dit proces, waarin de Papoea doordringt in een wereld, die verschilt van
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de traditionele, noemt de schrijver papoeanisering, ofschoon dit woord in
het spraakgebruik op Nieuw-Guinea gaarne gebezigd wordt voor de inschakeling van de Papoea in het overheidsapparaat.
Het stadium, waarin deze papoeanisering in brede zin verkeert, is het
eigenlijk doel van zijn onderzoek.
Met dit proces van papoeanisering werd in Nieuw-Guinea tevens een
democratisering van het bestuur ingezet in dien zin, dat de klassieke koloniale bestuurder van niet-autochtone afkomst zijn gezag ging delen met of
overdragen aan uit de bevolking samengestelde colleges. In dergelijke colleges hadden, zeker aanvankelijk, niet uitsluitend autochtonen zitting, zodat
het ontstaan van een 'vertegenwoordigend lichaam' op een bepaald niveau
niet steeds geheel identiek is met een vertegenwoordiging van autochtonen.
Het proces van de democratisering is echter in de hoogste mate òòk een
proces van papoeanisering, alleen reeds omdat de autochtonen de overgrote
meerderheid van de bevolking uitmaken.
Deze inschakeling van de autochtonen, deze papoeanisering op verschillend terrein, was in belangrijke mate het gevolg van de politiek, die de
overheid volgde en deze politiek droeg als regel sterk het stempel van de
betrokken gouverneur.1
In de eerste periode na de Tweede Wereldoorlog was het vooral de toenmalige hoogste gezagsdrager op Nieuw-Guinea, de Resident van NieuwGuinea, die de bevolkingspolitiek bepaalde.
De stof is dan ook verdeeld in vier perioden, die grosso modo samenvallen met de ambtstermijn van de betrokken gouverneur of resident.
Elk hoofdstuk is weer onderverdeeld in twee gedeelten. Voorwerp van
elk eerste gedeelte vormt de ontwikkelde bevolkingspolitiek, welke politiek behalve door de inzichten van de betrokken bestuurder, ook weer
beïnvloed werd door gebeurtenissen buiten en binnen Nieuw-Guinea, zodat
ook deze, voorzover relevant, in dit kader bespreking vinden.
De organisatie van het overheidsapparaat, dat het middel vormde waarover een gouverneur de beschikking had voor de uitoefening van zijn taak,
kon naar het inzicht van de schrijver evenmin onbesproken blijven.
De uitwerking van de aldus tot stand gekomen en uitgevoerde bevolkingspolitiek op de Papoea is dan onderwerp van het tweede gedeelte van
elk hoofdstuk. Deze uitwerking onderscheidt de schrijver naar de wijze,
waarop de autochtoon in het ontwikkelingsproces op verschillende terreinen wordt ingeschakeld, waarbij zijn inschakeling als klein-landbouwer
bij agrarische streekprojecten afzonderlijke bespreking vindt, evenals de
mogelijkheid tot het volgen van onderwijs. Ook het proces van de democratisering wordt afzonderlijk behandeld.
De situatie, die ontstond door het complex van factoren, dat in het eerste
gedeelte van elk hoofdstuk beschreven wordt, had meermalen bepaalde
1
Zijn macht en verantwoordelijkheid worden omschreven in art. 29 e.v. van de Tweede
Afdeling van de herziene Bewindsregeling Nieuw-Guinea. K.B. 29 dec. 1960 gouv.bl.
1960. Nr. 67.
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reacties tot gevolg, die eveneens in elk tweede gedeelte afzonderlijk besproken worden en in een telkens volgende beschouwing nader geanalyseerd.
Het cijfermateriaal werd, voorzover niet anders vermeld, verkregen uit
de rapporten, die het Gouvernement van Nederlands-Nieuw-Guinea jaarlijks opstelt ingevolge de verplichting voortvloeiend uit art. 73E van het
Handvest van de Verenigde Naties; vele gegevens werden, behalve uit de
ter plaatse vermelde bronnen, geput uit de archieven van het Departement
van Binnenlandse Zaken, Afdeling Nieuw-Guinea1, uit gesprekken met in
Nieuw-Guinea werkzame personen en uit eigen waarneming tijdens een
tienjarig verblijf in Nieuw-Guinea als ambtenaar bij het Binnenlands Bestuur2.

1
Indien zij slechts worden aangeduid met de mededeling 'archiefstuk', is een nadere
verklaring vanwege het contemporaine karakter van de beschrijving niet mogelijk.
2
De schrijver was als bestuursambtenaar werkzaam in de onderafdelingen Manokwari,
Hollandia, Sorong, Mimika en Nimboran.
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HOOFDSTUK I

DE PERIODE VAN EECHOUD
VAN DE GEALLIEERDE LANDING IN APRIL 1944 TOT
DE INSTELLING VAN EEN ZELFSTANDIG GOUVERNEMENT OP 27 DECEMBER 1949
EERSTE GEDEELTE

§ 1. Geschiedenis van Nieuw-Guinea binnen Nederlands-Oost-Indië
Het grondgebied van Nederlands-Nieuw-Guinea, dat zich van West naar
Oost over een lengte van ruim 1200 km tussen 130 en 141 ° O.L. en van
Noord naar Zuid van de evenaar tot 9 ° Z.B. uitstrekt over een lengte van
730 km langs de Oostgrens, behoorde vóór de Tweede Wereldoorlog tot
het Nederlandsch-Indische Gouvernement Groote Oost en vormde een
gedeelte van de residentie Molukken.
In dit gebied, dat derhalve tot één residentie behoorde, waren bij het
ingaan van de Tweede Wereldoorlog twee bestuursvormen. Het noordelijk
en westelijk deel, de afdelingen Noord-Nieuw-Guinea met Manokwari en
West-Nieuw-Guinea met FakFak als hoofdplaats, ressorteerden onder de
zelfbestuurder van Tidore1 en waren z.g. zelfbestuursgebieden.
Het zuidelijk gedeelte met de onderafdelingen Boven-Digoel en Merauke
behoorde tot de afdeling Toeal onder een assistent-resident, die in de gelijknamige hoofdplaats op de Kei-eilanden zijn standplaats had, en was rechtstreeks bestuurd gebied.
Noch de ene, noch de andere bestuursvorm was bijzonder geëigend voor een
gebied als Nieuw-Guinea.2 De resident van de Molukken, Dr. B. J. Haga, was
van mening, dat het zelfbestuursgezag 'niet wortelde in het rechtsbewustzijn
van de bevolking.'3 Deze mening is juist, omdat de autoriteit van de zelfbestuurder in een gebied als Nieuw-Guinea, waar het hoofdengezag over het
algemeen reeds uitermate zwak of beperkt is, de Papoea niet aanspreekt.
Ook de in het Zuiden toegepaste bestuursvorm, nl. rechtstreeks bestuur,
1
Een zelfbestuurder bezat krachtens een contract met de centrale overheid in beginsel de
gehele overheidsbevoegdheid, behalve voor een aantal punten, die in de 'Zelfbestuursregelen van 1938' uitdrukkelijk werden opgesomd.
2
Van Eechoud merkt in zijn Nota Bestuursbeleid van 10 maart 1947 op pag. 12 e.v. op,
dat de voorstanders van een zelfbestuursgezag, dus van een indirecte bestuursvorm,
het hanteren van een z.g. landschapskas eenvoudiger vonden dan een gouvernementskas,
'maar', zegt hij verder, 'er zijn in het gewest landschapsonderhorigen, welke een geheel
verschillende status hebben, tot uitdrukking komende op velerlei gebied, zoals op dat
der justitie, salarisregelingen, pensioenen, reisreglementen enz.' Ambtenaren van het
Landschap werden veelal als tweederangsambtenaren gezien.
3
Geheim schrijven van Dr. B. J. Haga, van 31 januari 1935 Nr. 20; 100, 2e stuk pag. 82.
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was eerder geschikt voor ontwikkelde delen van Nederlands-Indië, zoals
Java en Sumatra, waar een fijnvertakt bestuur van nature beter bij de meer
uitgewerkte cultuur paste. Dit verschil in bestuursvorm resulteerde in een
verschillende ambtelijke positie van het overheidspersoneel, in een verschillende rechtspraak en had onder meer invloed op het onderwijs. Dit
verschil was echter historisch gegroeid. Deze groei valt buiten het bestek
van de volgende hoofdstukken, maar verdient nochtans een korte verklaring.
In de zestiende en zeventiende eeuw werd een gebied van het voormalige
Nederlandsch-Oost-Indië, waartoe men ook een gedeelte van Nieuw-Guinea
rekende, aangeduid als 'de Papoesche eilanden'.1 Behalve het Indonesische
Halmaheira en Ceram waren hieronder ook eilanden van de Radja Ampatgroep van het huidige Nederlands-Nieuw-Guinea begrepen, welke schatting betaalden aan de sultan van Tidore. Deze verhouding tussen Tidore
en de Papoesche eilanden werd door de Verenigde Oostindische Compagnie
(V.O.C.) welwillend bezien, want deze compagnie was hoofdzakelijk geinteresseerd in een veiligstellen van het specerijen-monopolie in de Molukken. Door het erkennen van een zeker gezag van Tidore over de Papoesche
eilanden trachtte de Compagnie op die eilanden vestiging van andere handeldrijvende compagnieën te voorkomen.
In 1660 was tussen de Molukse vorsten en de Compagnie een verbond
gesloten, waarbij aan Tidore 'de Papoeën of alle eilanden van dien' verzekerd werden.'2
In 1760 constateerde een commissie van de V.O.C., die een onderzoek
instelde naar aanleiding van een bezoek van Engelse zeevaarders aan het
eiland Salawati dan ook, 'dat Tidor's koning altoos den eigendom heeft
gepraetendeerd en de superioriteit heeft geüseerd over alle de Papoesche
eilanden.'3 Onder deze Papoesche eilanden verstond men ook een viertal
Noemfoorse districten.4
Dat het gezag van Tidore, van welk gezag de Compagnie een optreden
van de sultan tegen de Papoese zeeroverij verwachtte, van twijfelachtige
betekenis was, blijkt reeds uit het feit, dat deze zeeroverij welig tierde5 en
dat de schatting dan ook ingevorderd werd door middel van z.g. hongi's.
Van het huidige gebied van Nieuw-Guinea had ook het schiereiland Onin
relaties met vorsten van de Indonesische eilanden Ceram en Goram, maar
deze verhouding beperkte zich tot de verplichting van de Onin-bevolking
tot levering van massooi-bast en slaven.6
1
Een uitgebreid overzicht geeft A. Haga: Nederlandsch-Nieuw-Guinea en de Papoesche
eilanden; Batavia/'s-Hage, 1884, 55,I. 2 55,I, pag. 76 3 55,I, pag. 246.
4
55, I, pag. 460.
5
Ondanks een verbod van de Gouverneur-Generaal is dat zelfs in 1861 nog het geval.
Vide Haga II, pag. 159. De hongi's waren vloottochten, die gepaard gingen met roof,
plundering en brandschatting.
6
Men zie voor de verschillen in gezagsverhouding en gezagsvestiging, zoals onder
besproken, het Nederlands hoofdbestanddeel van het Rapport van de Commissie NieuwGuinea (Irian) 1950; Verbondenheid van Nieuw-Guinea met naburige landen en volken,
historische ontwikkeling pag. 24 e.v. en bijlage A pag. 73 e.v.
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Op andere wijze werd het gezag op Nieuw-Guinea gevestigd door bij
koninklijke proclamatie van 24 augustus 1828 het gebied in bezit te nemen
vanaf de 141ste graad O.L. aan de Zuidkust westwaarts ombuigend naar
het Noorden, 'behoudens evenwel de regten, welke de Sultan van Tidore
op de districten van Mansarij, Karondefer, Ambarpuna en Amberpon
zoude mogen hebben'1, zodat de grens in het Noorden onbepaald was.
De inbezitneming geschiedde door de stichting van het Fort du Bus te
Merkusoord, noordelijk van Merauke, in 1828 maar deze vestiging werd
na een ongelukkige geschiedenis van ziekten en sterfte onder de bezetting,
in 1836 opgeheven.
In 1848 werd in een geheim contract tussen het Nederlandsch-Indische
Gouvernement en Tidore2 het recht van Tidore erkend vanaf Kaap Bonpland op 140 °47 O.L. aan de Noordkust langs de Westkust tot 141 ° O.L.
aan de Zuidkust. Door de erkenning van de Tidorese souvereiniteit ook
over het zuidelijk territoir hoopte men het gebied, dat een springplank kon
zijn voor Britse penetratie in de Molukken-archipel af te schermen; Tidore
immers stond in een vazal-verhouding tot het suzereine Nederlandse gezag.
In 1861 werd aan Tidore, dat zijn gezag voornamelijk uitoefende in de
vorm van hongi-tochten, die vrijheid ontnomen.3
In het contract, dat de centrale overheid met Tidore sloot, was de bevoegdheid opgenomen het gezag geheel in eigen hand te nemen, maar van
deze mogelijkheid zou eerst veel later gebruik worden gemaakt.4
Nadat in de tachtiger jaren het oostelijk deel van het eiland daadwerkelijk
door Duitsland en Engeland was geoccupeerd, ging het Nederlands gezag
eerst in 1898 over tot daadwerkelijke occupatie van het westelijk gedeelte
van het eiland door de instelling van twee afdelingen in het zelfbestuursgebied van Tidore, nl. de afdelingen Noord- en West-Nieuw-Guinea met
hoofdplaatsen te Manokwari en FakFak.
In 1902 werd Merauke afgesplitst van de afdeling West-Nieuw-Guinea
en tot rechtstreeks bestuurd gebied verklaard. Hiermede werd dit gedeelte
derhalve conform de in 1860 geschapen mogelijkheid aan de formele souvereiniteit van de zelfbestuurder van Tidore onttrokken. Aan gouvernementszijde werd een bestuursherziening voor het gehele gebied van Nieuw-Guinea
overwogen om tot bestuursintensivering te komen, mede naar aanleiding
van het vrijkomen van de sultanszetel in 1904.
Deze bestuurshervorming werd pas een feit in 1920, toen Nieuw-Guinea
een zelfstandige residentie werd.5 1920 was voor Nieuw-Guinea een markante datum, omdat in dat jaar voor het eerst een bestuursintensivering
kwam, die niet werd ingegeven door andere belangen dan het directe welzijn van de bevolking.
Het is immers duidelijk, dat 'superioriteit' van Tidore over een gedeelte
van Nieuw-Guinea en wel hoofdzakelijk over de Radja Ampat-eilanden
door de V.O.C, geduld werd om handelsmotieven, terwijl de inbezitneming
1
5

2
55, II, pag. 28.
55, II, pag. 78.
Staatsblad 1919, N r . 457.

3

55, II, pag. 159

4

100, 2e stuk, pag. 79.
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van Zuid-Nieuw-Guinea aanvankelijk door een proclamatie en nadien door
een 'gezagserkenning' en van een gebied in het Noorden, werd ingegeven
door vrees voor vestiging van Engelsen. Nadat men ook dit zuidelijk gedeelte na de mislukte vestiging van het Fort du Bus in 1848 aan Tidore
had toegekend, volgde in 1861 het openen van een mogelijkheid dit gezag
geheel aan Tidore te onttrekken. Omdat gezagsvestiging op het einde der
19de eeuw feitelijk blijken moest, ging men over tot de instelling van de
twee bovengenoemde afdelingen in het zelfbestuursgebied van Tidore en
van de onderafdeling Merauke als rechtstreeks bestuurd gebied. De afsplitsing van Merauke in 1902 geschiedde, omdat men hoge economische
verwachtingen van dat gebied had.1 Dit liep op een teleurstelling uit.
In 1923 was het sterven van de eerste resident van Nieuw-Guinea, Lulofs,
aanleiding om de residentie op te heffen2 en in het kader van een algehele
bezuiniging bij de residentie Amboina te voegen.
Na een aantal wijzigingen in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog
ontstond de bovenvermelde bestuursindeling met voor de afdelingen
Noord- en West-Nieuw-Guinea de indirecte en voor de onderafdelingen
Merauke en Boven-Digoel de directe bestuursvorm. Hierover schreef de
Gouverneur-Generaal in 1937 echter, dat het voor een eenvoudige en soepele bestuursvoering nodig zou zijn 'voor dit gebied de noodige uitzonderingen toe te laten op de algemeene wettelijke regelingen en administratieve voorzieningen.'3 Afschaffing van het zelfbestuur zou echter pas volgen
na de Tweede Wereldoorlog.4
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de situatie bestuurlijk geheel onoverzichtelijk. De Japanners bezetten de kust van het Noorden over het
Westen naar het Zuiden tot de Eilandenrivier. De onderafdelingen Merauke
en Boven-Digoel bleven onbezet en werden 'het vrije Nederlands-Indië'
genoemd. Merauke werd standplaats van het afdelingshoofd van Toeal.
In het binnenland hielden de verzetsgroepen van de militair Kokkelink
in de Vogelkop en de controleur Binnenlands Bestuur Dr. J. V. de Bruyn
in het Wisselmeren-gebied stand; in het Idenburg-gebied verbleef tot
21 augustus 1942 de commissaris van politie J. P. K. van Eechoud.
In de vele van de voor de oorlog tot het bestuurde territoir gerekende
gebieden werd geen daadwerkelijk gezag meer uitgeoefend. In vele gedeelten van het bezette territoir was het Japanse gezag zo impopulair, dat de
bevolking zich in de bossen terugtrok.5 In Hollandia en op de eilanden
Biak en Noemfoor traden de Japanners, zoals onder blijken zal6, gewapenderhand tegen een vijandige bevolking op, ofschoon er ook Papoea's
waren, die met hen collaboreerden.
1

2
21, pag. 178 e.v.
Staatsblad 1923, Nr. 413.
BGS 5 augustus 1937 Nr. 1716/A, vermeld in 100, 2e stuk pag. 28.
4
De omzetting in direct en z.g. neo-zelfbestuursgebied geschiedde in 1949 resp. bij
Staatsblad 1949 Nr. 180 en Nr. 184. Per 1 juni 1950 werd het gehele territoir rechtstreeks
bestuurd gebied.
5
Op het eiland Japen was de verhouding met de Japanners beter dan elders.
6
Vide Hoofdstuk I, tweede gedeelte, § 5 Reactie van de Papoea.
3
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De bevrijding van Nieuw-Guinea, die begon met de landingen van het
Zesde Amerikaanse leger in de Tanah Merah- en Humboldtbaai op 22 april
1944, had voor Nieuw-Guinea een aantal ingrijpende gevolgen. De onbeduidende vooroorlogse bestuurspost Hollandia werd hoofdkwartier van de
aanvoerder van de 'Alamo-force', generaal Mac Arthur, aan wie een Sonica1
als gemilitariseerd burgerlijk bestuurder was toegevoegd met de bevoegdheden van een resident.
De landing, die gevolgd werd door het scheppen van allerhande faciliteiten als wegen, havens, vliegvelden, huizen, kantoren enz., hield tevens
de mogelijkheid in om nadien Hollandia tot een belangrijk bestuurscentrum
te maken, hoewel de gehele aanleg berekend was 'for the duration', d.w.z.
voor de duur van de oorlog.
De geallieerde legerleiding had zich bij de bevrijding niet door bestuurlijke, maar uitsluitend door strategische motieven laten leiden. Dit betekende, dat men zich niet richtte op de herovering van voor Nieuw-Guinea
belangrijke plaatsen, zoals Manokwari en FakFak, maar onder 'bypassing'
van deze plaatsen met sprongen van 300 mijl volgens een tactiek van 'island
hopping' naar het Westen oprukte, waarbij het eiland Biak een tweede
belangrijk steunpunt werd. Grote gedeelten van Nieuw-Guinea werden op
een later tijdstip in acties, waaraan ook de militairen van het in 1944 opgerichte bataljon Papoea-hulptroepen deelnamen, van Japanners gezuiverd.
Met en door de bevrijding verkreeg Nieuw-Guinea een bestuursautoriteit, die niet slechts de Sonica-bevoegdheden over het zelfbestuursgebied
van Noord- en West-Nieuw-Guinea ontving, maar tevens fungeerde als
resident der Molukken, voorzover het zuidelijke, rechtstreeks bestuurde
gebied van Nieuw-Guinea onder zijn gezagsoefening viel. Ofschoon de
bestuurssystemen in de twee gedeelten verschilden, was er dus wel sprake
van de vereniging van bevoegdheden in één gezagsdrager, die zijn zetel op
het eiland had en uitsluitend gezag over Nieuw-Guinea uitoefende.
Eerst in 1949 werd Nieuw-Guinea een bestuurlijke eenheid in de volle
zin van het woord. Het had toen een z.g. neo-zelfbestuursgezag, voor het
gehele gebied, met één bestuursvorm2 onder gezag van een resident met
dat gebied als territoir.
1
Senior Officer Netherlands Indies Civil Administration. De Netherlands Indies Civil
Administration (Nica) was een gemilitariseerde organisatie, die onder bevel van het Zesde
Amerikaanse leger stond, maar voor technische aangelegenheden in zaken van bestuursbeleid ressorteerde onder de luit. gouv.-generaal en krachtens Staatsblad Nr. 8 1944 namens de gouverneur-generaal de bevoegdheden van het zelfbestuur-Tidore kon uitoefenen.'
2
In een ordonnantie van 13 februari 1946 (Stbl. 1946 Nr. 17) werd de GouverneurGeneraal de bevoegdheid gegeven niet-zelfbesturende gebieden aan te wijzen, waarop
de 'Zelfbestuursregelen 1938' van toepassing konden zijn; een dergelijk gebied werd
neo-zelfbestuursgebied genoemd. Per 1 januari 1949 werd aan de Resident van NieuwGuinea namens de Gouverneur-Generaal de gehele overheidstaak voor het rechtstreeks
bestuurd gebied van Zuid-Nieuw-Guinea opgedragen. In juli 1949 werd ook het zelfbestuursgebied in Noord-Nieuw-Guinea, dat om de ordonnantie van 1946 te kunnen
toepassen, eerst tot direct bestuurd gebied verklaard was, door middel van deze bevoegdheid van de Gouverneur-Generaal tot neo-zelfbestuursgebied gemaakt.
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Dit was het gevolg van een aantal besluiten: in november 1944 werden
de bevoegdheden van de zelfbestuurder van Tidore namens de gouverneurgeneraal opgedragen aan de Sonica, welke functie in september 1945 veranderde in die van Conica.1 In juli 1946 verklaarde men de Conica-schappen
tot residentie.2 Er kwam een Conica, wiens bevoegdheden zich uitsluitend
uitstrekten tot het zelfbestuursgebied van Nieuw-Guinea.3 De bevoegdheden van de zelfbestuurder werden voorzover het Noord- en West-NieuwGuinea betrof niet aan de zelfbestuurder teruggegeven. In juli 1949 werden
deze afdelingen, na eerst tot direct bestuurd gebied verklaard te zijn4, neozelfbestuursgebied.5 Voor het rechtstreeks bestuurd gebied in het Zuiden
was dit reeds in januari 1949 gebeurd.6
Aanvankelijk maakte de regering nog een voorbehoud voor de Radja
Ampat-eilanden, die in het verleden nauwere bindingen met Tidore hadden
dan andere gedeelten van Nieuw-Guinea, maar nadat reeds bij een rondreis
van de sultan van Tidore door Nieuw-Guinea in maart 1949 gebleken was,
dat de autochtone bevolking niet welwillend stond tegenover een eventuele aansluiting bij Indonesië, i.c. Tidore, werd op grond van een in november gehouden onderzoek van een administratieve uitzondering van het neozelfbestuursgebied voor de Radja Ampat-eilanden afgezien.
§ 2. Bevolkingspolitiek
De bovengeschetste evolutie van de bestuursautoriteit van Nieuw-Guinea
voltrok zich in de persoon van J. P. K. van Eechoud.
In augustus 1936 was de toen 32 jaar oude, in het Limburgse dorp Horst
geboren, Van Eechoud als commissaris van politie en commandant van de
Veldpolitie te Manokwari zijn Nieuw-Guinea-loopbaan begonnen. In 1938
richtte hij de eerste bestuurspost op aan de Wisselmeren. Hij verrichtte
exploratie-arbeid; een expeditie naar de Swart-vallei in 1939 moest worden
afgebroken wegens het uitbreken van de oorlog in Europa, nadien werd
een verkenning van de oostelijke Meervlakte onderbroken door de oorlog
met Japan. Na een verblijf achter de Japanse linies werd hij op 21 augustus
1942 met een Amerikaanse Catalina-vliegboot geëvacueerd.
Op 12 januari 1944 keerde hij achter de linies terug als Commandant van
de 'Bulldozer-expeditie'7. Hij was toen Reserve Kapitein der Infanterie.
1

Commanding Officer Netherlands Indies Civil Administration. Bij Civil Agreement
tussen Engeland en Nederland ging de Nica op 24 augustus 1945 over van Amerikaanse
op Britse leiding (Staatsblad 1946 Nr. III); middels een aanvulling op de regeling op de
Staat van oorlog en beleg (Staatsblad 1945 Nr. 146) was de Conica ook drager van het
militair gezag.
2
Staatsblad 1946 Nr. 69.
3
Voor het Zuiden werd nimmer een gemilitariseerd bestuur ingesteld; aan de Conica
4
6
Staatsblad 1949 Nr. 180. 5 Staatsblad 1949 Nr. 184.
Staatsblad 1949 Nr. 5.
kwamen voor dit gebied de bevoegdheden van een fungerend resident toe.
7
39.
20

Na de geallieerde landing stootte hij door naar Hollandia, waar hij o.a.
Commandant van het Papoea-bataljon en van de Veldpolitie werd.
In die tijd werd het gezag over Nieuw-Guinea gevoerd door een Sonica.
Aanvankelijk wisselden de Sonica's elkander snel af, maar Van Eechoud,
de vierde Sonica, werd Conica, belast met het burgerlijk en militair bestuur
over bevrijd Nieuw-Guinea en bovendien fungerend resident voor het
zuidelijk gedeelte van Nieuw-Guinea. Tenslotte werd hij resident met de
bevoegdheden van een zelfbestuurder voor het gehele gebied van NieuwGuinea. Na de souvereiniteitsoverdracht ondertekende hij een proclamatie
als waarnemend gouverneur van Nieuw-Guinea1 en na de benoeming van
Drs. S. L. J. van Waardenburg tot gouverneur aanvaardde hij de functie
van Directeur van Binnenlands Bestuur en Justitie. Zijn invloed op het
bestuursbeleid reikte ver.
In het 'Rapport van de Interdepartementale Commissie voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea2 wordt in de hoofdstukken gewijd aan de
politieke en economische toekomstige ontwikkeling van Nieuw-Guinea
het standpunt van Van Eechoud geheel tot dat van de Commissie gemaakt.
Van Eechoud ontwikkelde zijn denkbeelden gedurende zijn bestuursperiode in een aantal ambtelijke nota's, die niet zonder invloed bleven. Zijn
nota over de organisatie van overheidsdiensten van 19493 en zijn nota over
de economische toestand4, die een protest inhield tegen de conclusies van
het verslag van de Studie-commissie Nieuw-Guinea5, leverden daarvoor de
bouwstenen. Zijn brede Nieuw-Guinea-ervaring maakte hem de geëigende
figuur voor het ontwerpen van een bestuursbeleid voor het tot eenheid
gekomen gebied.
Na de bovenvermelde hoge functies vervuld te hebben keerde hij eind
1950 naar Nederland terug, waar hij in 1951 gepensioneerd werd, maar voor
Nieuw-Guinea werkzaam bleef als secretaris van het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam.
In die periode schreef hij, naast een aantal belletristische boeken over
Nieuw-Guinea, 'Vergeten aarde', dat hoewel journalistiek geschreven de
essentie geeft van denkbeelden, zoals hij die ontwikkelde in zijn richtinggevend geschrift van 1947,6 de z.g. Nota Bestuursbeleid die op verschil1

Vide hoofdstuk II, Ie gedeelte § 3.
De Commissie werd ingesteld bij gezamenlijk besluit van de Minister van Uniezaken
en Overzeese Rijksdelen en van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 23 november 1951, Nr. 8872. Leden van de commissie waren: Prof. Dr. J. M. Pieters, voorzitter,
Drs. J, Aberson en Mr. H. G. Verhoeff, secretarissen; leden: Mr. G. E. Baron van
Ittersum, later vervangen door Dr. C. L. Patijn, Mr. C. L. W. Fock Mr. F. J. J. C. M.
van Meerwijk, later vervangen door Drs. E. P. M. Tervooren.
3
4I b. 4 34.
De z.g. fact-finding-commission, ingesteld bij Gouvernementsbesluit Nr. 3, d.d. 15
maart 1948; Van Eechoud was n.b. een van de commissieleden, die het politieke en
economische gedeelte redigeerden; andere leden waren Prof. Dr. G. J. Held, A. E.
Kajadoe, L. Latuperissa en Sjamsoeddin Adjidjoeddin.
6
37.
2
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lende punten uitwerking vindt in het eerste 'Verslag van de Residentie
Nieuw-Guinea', eveneens van 1947.1
In Nederland maakte hij propaganda voor Nieuw-Guinea in talrijke
lezingen, kranten- en tijdschriftenartikelen.
In 1958, tegen medisch advies in, naar Nieuw-Guinea teruggekeerd
voor het schrijven van een serie artikelen en voor een her-oriëntatie, stierf
hij in september 1958 in het ziekenhuis te Ifar bij Hollandia. Talrijke
Papoea's doopten hem reeds tijdens zijn leven de 'Bapa Papoea', vader
der Papoea's. Zijn foto, na zijn overlijden uitgegeven door de Afdeling
Bevolkingsvoorlichting van Binnenlandse Zaken te Hollandia, werd in
vele dorpswoningen aan de wand gehangen. De Nieuw-Guinea Raad legde
als eerste officiële daad na de installatie op 5 april 1961 een krans opzijngraf
te Hollandia-binnen, waar zijn lichaam rust naast die van de bij de bevrijding
gesneuvelde geallieerde militairen.
Het bestuursbeleid van Van Eechoud en meer in het bijzonder zijn
bestuurspolitiek tegenover de autochtone bevolking ging van meetafaan
uit van het standpunt, dat Nieuw-Guinea een andersoortig gebied was dan
de rest van Nederlands-Indië.
Uitgaande van de premisse, dat Nederland een roeping had tegenover de
volkeren van Indië, stelde hij, dat het voor Nieuw-Guinea wegens het ontbreken van een werkelijke Papoea-élite nog meerdere generaties zou duren
voor het aan autonomie toe was.2
Van Eechoud was sterk overtuigd van het vertrouwen dat de Papoea
in de Nederlander stelde; de Papoea verwachtte, dat deze hem tegen willekeur zou beschermen en middelen tot vooruitgang aan de hand zou doen;
evenzeer was Van Eechoud overtuigd van het wantrouwen van de Papoea
tegenover de Indonesiër, voortkomend uit de minachtende behandeling
ondervonden van de Keiese, Menadonese, Javaanse en vooral Ambonese
ambtenaren van lagere rang, zoals bestuursassistenten, politiepersoneel en
dorps onderwijzers. Van Eechoud hield hiervoor uiteindelijk de Nederlandse regering aansprakelijk en erkende, dat Indonesiërs met een zekere
ontwikkeling, niét aan deze houding laboreerden. Hij achtte het een gelukkige omstandigheid, dat de Papoea zich niet richtte tegen de hoofdschuldige,
Nederland.3
Dit oordeel van Van Eechoud over het vooroorlogse bestuursbeleid,
gevoegd bij zijn overtuiging, dat Nieuw-Guinea een geheel ander gebied
was dan het overige Nederlands-Indië en dat er dienovereenkomstig ook
niet met hetzelfde type ambtenaren gewerkt kon worden, werkte meer dan
eens in zijn ambtelijke contacten met de leiding te Batavia irriterend. Het
politieke toekomstbeeld van Nieuw-Guinea beschreef Van Eechoud in 1947
aldus:
'Daar de Papoea door zijn geringe ontwikkeling veelal de consequenties
van zijn eisch om los te zijn van Indonesië niet overziet, werd herhaalde
1
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38.

2

37. pag. 10.

3

37, pag. 6 e.v.

malen moeite gedaan hem te doen inzien, dat er Indonesiërs noodig zullen
zijn om mede te werken aan zijn ontwikkeling. Velen konden het inzien,
doch de ondervonden behandeling in het verleden had hen dusdanig wantrouwend gemaakt, dat zij weliswaar accoord gingen met de werkzaamheid
van de Indonesiërs1 op Nieuw-Guinea, doch met nadruk eischten dat dezen
dit alleen zouden mogen doen onder direct gezag van Nederlanders, die
den Papoea de plaats zouden geven, die hem toekwam. Volgt hieruit, dat
Nieuw-Guinea een status behoort te hebben, waaruit de Papoea de verzekering kan putten, dat de Nederlander over zijn welzijn waakt, anderzijds
dient niet uit het oog verloren te worden, dat een aansluiting op Indonesië
in het belang van Nieuw-Guinea noodzakelijk is, zowel in economisch
opzicht als op het punt van personeelsvoorziening. Een Nieuw-Guinea, in
elk opzicht losgemaakt van Indonesië, zou een geïsoleerde eenheid vormen,
die vele kansen op ontwikkeling daarmede zou verspelen en die zich zeer
moeilijk zou oriënteren op een ander deel der wereld. Een economischnauwe aansluiting op Indonesië is zelfs een vereischte. Een constellatie
dient daarom gevonden te worden, die Nieuw-Guinea in politieken zin losmaakt van Indonesië om daardoor tegemoet te komen aan de wenschen
der Papoea's en om hun de kans te geven tot ontwikkeling te komen in
omstandigheden, geheel aan hun nooden en behoeften aangepast, doch
anderzijds dient deze constellatie toe te laten, dat een economische en culturele aansluiting op Indonesië bevorderd kan worden. De aansluiting is
uiteraard afhankelijk van den aard der verhoudingen, die in de toekomst
zullen bestaan tusschen Nederland en Indonesië.'2
De oorlogsgebeurtenissen van 1942 tot 1945 en wat daarop volgde, maakten op de Papoea diepe indruk. De Japanse bezetting had, naar Van Eechoud's
mening, een frontale aanval op de oude cultuur betekend. En de overweldigende geallieerde macht had de besloten Papoeagemeenschap doordrongen van het bestaan van een buitenwereld, die niet viel in te passen in het
oude patroon. De verschijning van tienduizenden Japanners, later gevolgd
door een eindeloze stroom van geallieerde militairen en vooral van gehele
bataljons Amerikaanse negers, was een van de belangrijkste momenten. De
later gevolgde grote bestuursactiviteit van Nederlandse zijde, die de Papoea
als gelijkwaardig inschakelde, was een schokkende ervaring; 'hij was in zijn
eigen land 'iemand' geworden.'3
En over zijn reactie schreef Van Eechoud: 'De eerste symptomen van
het zelfbewustzijn onder de Papoea's zijn direct na de verdrijving der Japanners duidelijk aan het licht gekomen.'4
In deze overtuiging was Van Eechoud vervuld van 'post-war-planning'.
In deze plannen stond de door schrijver zo genoemde inschakeling van de
Papoea voorop.
1
Van Eechoud bedoelt hier de bovengenoemde Indonesiërs met een zekere ontwikkeling.
2

37, pag. 10 en 11.

3

32, pag. 188.

4

37, pag. 4 e.v.
23

Het ontwakende nationale besef werd, zoals onder blijken zal, bij de aankomende bestuursassistenten op de bestuurscursus zelfs aangewakkerd. Van
Eechoud achtte overigens reeds enige honderden Papoea's uit de noordelijke gebieden van Nieuw-Guinea in staat de lagere Indonesische ambtenaren
te vervangen. Zo werden dan ook op de eerste Papoea-bestuursschool, opgericht in 1944 te Kota Nica in Hollandia een aantal dorpsonderwijzers en
autochtonen van soortgelijke ontwikkeling omgevormd tot bestuursassistent. Van Eechoud schreef hierover in zijn Nota Bestuursbeleid: 'Het staat
a priori vast, dat deze inschakeling van den Papoea vele moeilijkheden zal
opleveren, dat vele fouten en misstappen zullen worden begaan, doch ondanks deze moeilijkheden die alle op het hoofd van den bestuursambtenaar
zullen neerkomen, is de inschakeling van den Papoea nodig. Het 'Wij kunnen het zelf' is een stimulans met groote stuwende kracht. Het bewustzijn
'Wij doen het zelf', de gedragen verantwoordelijkheid is de voornaamste
factor in den vooruitgang ook op dit lage niveau en wij moeten die verantwoordelijkheid geven overal waar die gedragen kan worden. Een dergelijke
ontwikkeling kan niet soepel verloopen; er worden in deze functie eischen
aan hem gesteld, waaraan hij alleen kan voldoen, als hij onder krachtige en
intensieve leiding staat. Het van hem verwachte gezag bestaat veelal niet
in zijn stamgemeenschap en het is daarom te verwachten - en reeds gebleken - dat hij uit den band zal springen. In dezen naoorlogschen tijd,
waar de bestuurscontrôle nog zoo uiterst oppervlakkig is geweest bij gebrek
aan ambtenaren en verkeersmiddelen, moest reeds met strengheid opgetreden
worden tegen zich misdragende leden van het Papoea-bataljon en moesten
HBA's 1 en CHBA's2 gewezen worden op de beperktheid van hun bevoegdheden. Een sterke factor daarbij is het volslagen gemis aan het begrip eenheid, voorzoover dit buiten het clan-verband gaat. Deze gemeenschapszin
in den clan heeft uiteraard zijn goede zijde, doch zij uit zich in de practijk
in een volkomen minachting voor andere groepen, zelfs voor de buurgroepen en deze mentaliteit moet zijn terugslag hebben bij den Papoeabestuursambtenaar in zijn houding tegenover deelen van zijn ressort, waartoe hij van origine niet behoort.'3
Deze constatering zal later van doorslaggevende betekenis blijken bij
Van Eechoud's onderwijspolitiek.
Van Eechoud's opvatting op bestuurlijk gebied ging er eveneens van
uit, dat het zedelijke plicht van Nederland was de bevolking te verheffen,
die ondanks Nederlands verantwoordelijkheid vóór de oorlog achterlijk
was gebleven4 en directe leiding had gehad van de z.g. Amberies5, tegen
wie haat ontstond, toen het zelfbewustzijn van de Papoea door invloeden
tijdens en na de oorlog sterk toenam. Bij het toekennen van gezag aan de
1

Hulpbestuursassistenten.
Candidaat-Hulpbestuursassistenten.
3
4
37, pag. 4 e.v.
37, pag. 1 en 10.
5
Met 'Amberie's' worden in het Nieuw-Guinese spraakgebruik vreemdelingen-nietEuropeanen aangeduid.
2
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Papoea vreesde hij echter diens machtswellust en diens minachting voor
andere Papoea-stammen.
Zoals reeds tot uiting kwam bij zijn opvoedkundige politiek ten opzichte
van de toekomstige leiders van Nieuw-Guinea, zo wilde hij ook de geneigdheid tot maltraiteren, die bij sommige Papoea-gezagsdragers tot uiting was
gekomen, door een goede opvoeding ondervangen. Uitgaande van de
gedachte, dat de laagste bestuurseenheid niet kan bestaan uit een genealogische of taalkundige eenheid wegens het bonte mozaïek, dat NieuwGuinea in dit opzicht vertoont en van het feit, dat autochtoon gezag dikwijls niet meer was dan het gezag van familie-oudsten en zich derhalve
slechts uitstrekte tot een bepaald terrein, zoals dat der oorlogsvoering of
tot een bepaalde groep, de 'Groszfamilie', koos hij als bestuurseenheid het
dorp onder leiding van een dorpshoofd met een raad van notabelen1. De
nadruk diende hierbij op de raad te vallen. Met deze democratisering van de
leiding van het dorp verliet hij de oude door het koloniaal gezag ingevoerde
opzet: 'Het dorpshoofd was in Nieuw-Guinea (echter) nóch de hoogste
vertegenwoordiger van het dorp, nóch de laagste vertegenwoordiger van het
gezag. De practijk leert, dat het dorpshoofd slechts uitvoerder van de
bevelen van den bestuursassistent was en slechts aan dezen eenig gezag
ontleende.'2
Een belangrijk middel tot politieke en sociale opvoeding van het dorp
zag hij in een belasting in natura, die in een dorpskas vloeide, daarmede
tevens de economische situatie stimulerend. Voor realisatie was deze bestuursmaatregel nog niet vatbaar: 'Uiteraard is op het huidige tijdstip in
het overgrote deel van Nieuw-Guinea de bevolking nog niet rijp voor zelfs
maar het bezit van een kleine kampongkas. Doch zelfs op dit allerlaagste
niveau moet het doel steeds voor oogen staan, moet ook daar getracht worden te voorkomen, dat het dorpshoofd slechts de spreekbuis is van den
bestuurder en deze laatste moet het volk de overtuiging trachten bij te
brengen, dat in eerste instantie beslissingen genomen worden door hun
eigen hoofden en dat ook dezen niet alleen bevoegd zijn, maar dat van hen
verwacht wordt, dat zij met voorstellen in het belang van de gemeenschap
voor den dag komen. Daarom moeten ook zooveel mogelijk 'orders' vermeden worden; hetzelfde doel kan bereikt worden door overreding, desnoods door aandrang.'3
Uit het slot van de aanhaling blijkt, dat Van Eechoud een bepaalde benaderingswijze van de Papoea-maatschappij van zijn Europese bestuursambtenaar eiste. Diens houding diende in zekere zin 'paternalistisch' te zijn.
Voor het uitoefenen van de bestuurstaak diende hij de beschikking te hebben over een politie-apparaat, dat 'wortelt in het volk (en) daaruit voortkomt.'4
Bij de indeling van het gebied in bestuursressorten liet hij zich leiden
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door de overweging, dat de betrokken bestuursambtenaar zijn bestuursgebied in tourneerwerk zou dienen te bestrijken. Behalve dat deze de normale kwaliteiten van een bestuursambtenaar moest bezitten, diende hij
bovendien de ware pioniersgeest te hebben en voortdurend contact te hebben met de bevolking, een eis, die Van Eechoud van meer gewicht achtte
dan het voeren van een papieren administratie.1
Nadat hij in 1947 met succes een bestuursindeling had voorgesteld, die
belangrijk verder uitgewerkt was dan de vooroorlogse, ontwikkelde hij in
een nota2 het denkbeeld, dat er 3 3 onderafdelingen moesten zijn.3 Naar zijn
mening vielen de door hem voorgestelde ressorten geheel door een bestuursambtenaar te bereizen. Deze onderafdelingshoofden dienden dan gestationeerd te zijn op 21 onderafdelingshoofdplaatsen, hetgeen mogelijk zou zijn,
indien boot- en vliegverbindingen verbeterd werden. Het concentreren van
een aantal onderafdelingskantoren op één plaats achtte hij kosten-drukkend.
Voor de tourneer-activiteit bepleitte hij het Australische systeem van patrolofficer4, een gedachte, die later op eigen wijze uitwerking vond in het onder
gouverneur Van Baal opgerichte Instituut voor Administratieve Ambtenaren.
Van Eechoud achtte het theoretisch mogelijk binnen vijf tot tien jaar
geheel Nieuw-Guinea onder bestuur te brengen door een systeem van
pacificatie, dat in de betrokken gebieden een versterkte bestuurs- en politiebezetting vereiste voor een beperkt aantal jaren. Na de vestiging van rust
en orde kon die versterking zich richten op een volgend gebied.5
In diezelfde nota van 1949 bepleitte hij ook, ter ontlasting van de hoogste
gezagsdrager, de instelling van Departementen van Algemeen Bestuur,
namelijk Binnenlands Bestuur en Justitie, Financiën, Economische Zaken,
Verkeer en Opbouwwerken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Onder het laatste wenste hij Gezondheidszorg te rangschikken, omdat dit
Departement met name aandacht aan 'research' zou dienen te besteden.
De opvoedkundige conceptie van Van Eechoud sluit terstond aan op
zijn politieke opvatting. Deze politieke opvatting kan worden samengevat
als een tot ontwikkeling brengen van de Papoea onder Nederlandse leiding,
nadat deze jarenlang door de Indonesische tussenlaag en ook door de IndoEuropese kolonisten veelal niet als evenwaardig was behandeld.
Tijdens en kort na de oorlog ontdekte de Papoea zichzelf en in deze sfeer
werd hij terstond ingeschakeld voor activiteiten, waartoe hij vroeger niet
in staat werd geacht. Papoea-dorpsonderwijzers, onder wie een 250 noodonderwijzers, vervingen het vroegere Indonesische onderwijzerscorps;
Papoea-bestuursassistenten werden via een spoedcursus opgeleid; een
Papoea-bataljon en een Papoea-politieschool, waarop geen Indonesische
leerlingen toegang hadden, openden mogelijkheden, die niet bestonden
vóór de oorlog, toen de Papoea slechts ingeschakeld was als landschapspolitieagent, hetwelk in vele gevallen synoniem was met oppasser of boodschapper.
1

32, pag. 135.

26

2

41 b.

3

41 b, pag. 4 e.v.

4

41 b, pag. 5.

5

41 b, pag. 7.

In de sfeer van deze experimenten onder de druk der omstandigheden is
het duidelijk, dat Van Eechoud zich een opleidingsinrichting voorstelde,
waarvan het peil met de tijd mee zou groeien.1
Zijn opvoedingspolitiek was erop gericht de Papoea-jongeren op een
ontvankelijke leeftijd te lichten uit hun adat-milieu en onder te brengen in
een internaat, waar het accent, behalve op schoolkennis, vooral op karaktervorming zou komen te liggen. Bij die karaktervorming stond hem met
name voor de geest het vermogen om met elkander om te gaan en elkander
te respecteren. Met een onderwijs in de breedte, d.w.z. verspreid over het
gehele land, meende hij er niet te komen, aangezien het ontbreken van goede
verbindingen zeer vertragend zou werken. Nederland verplicht achtend tot
het inhalen van een achterstand, wilde hij niet over de gehele linie een geleidelijke ontwikkeling met haar langzame resultaten, maar een sprong.2 Deze
opvatting zou, zoals onder blijken zal, meningsverschil opleveren met de
Zending, die de algemene schoolopleiding en de opleiding tot dorpsonderwijzer niet ten achter wilde stellen bij een instituut voor de vorming van
een élite. Van Eechoud echter, die zich een dergelijk instituut voor het
Noorden èn voor het Zuiden gedacht had, beschouwde dit schooltype met
internaat als het allervoornaamste project in zijn ontwikkelingsplannen.3 In
deze gedachtengang dacht hij het Nederlands de rol van omgangstaal toe,
omdat het een cultuurtaal is en het de Papoea, naar zijn mening, niet slechter
lag dan het Maleis.4
Tegen het volgen van een opleiding in Nederland had hij echter grote
bezwaren, omdat een dergelijk milieu weliswaar een bredere blik zou geven,
maar ervaringen in Engeland uitwezen, dat 80% der studenten uit de koloniën hun godsdienst kwijtraakte.5
In de 'Nota inzake de economische toestand van Nieuw-Guinea' van
16 maart 1949 zette Van Eechoud een aantal denkbeelden uiteen, die niet
zonder invloed bleken. De nota was geïnspireerd door de conclusie van de
Studie-Commissie Nieuw-Guinea 1948, welke luidde: 'Nieuw-Guinea is
geen land met grote natuurlijke rijkdommen, welke slechts wachten op ontdekking en de werkzaamheid van kloeke ondernemers om op korte termijn
grote voordelen voor land en volk op te leveren.'
Tegenover deze mening van een z.g. 'fact-finding'-comrnissie stelde Van
Eechoud zijn visie, die niet vertrok van de feitelijke situatie op dat moment;
hij projecteerde zijn plannen op een situatie zoals die na 25 jaar zou kunnen
liggen, welke situatie Nieuw Guinea als handelsmarkt bijv. niet uitsluitend
op Batavia of Makasar zou aangewezen zijn; maar een eigen havengebied
met gunstige ligging ten opzichte van het buitenland zou kunnen zijn.
In die sfeer waardeerde hij ook het bestaan van waterkrachtpotentieel.
Voor de naaste toekomst bepleitte hij een tweetal streekplannen met een
veelzijdige opzet. Deze veelzijdigheid diende vooral om de belastende factor
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van transport e.d. over een groter aantal activiteiten te verdelen. Binnen
een streekplan voor Hollandia bracht hij niet slechts de landbouwmogelijkheden van de Nimboran (12.000 ha grond geschikt voor aardnoten, tabak
e.d., 8.000 ha voor cacao-aanplant en 10.000 ha voor klappers) voor de
daar wonende autochtonen, maar hij dacht eveneens aan de oevers van het
Sentani-meer als woonplaats voor tuinbouwende Europeanen.
In zijn beschouwing betrok hij bovendien de mogelijkheden van mijnbouw in het Cycloop-gebergte. De opzet was dus gemengd agrarischindustriëel en bedoeld voor verschillende bevolkingsgroepen. Een geheel
ander plan had hij op het oog voor het Mamberamo-gebied, waar uit de
mangrove-arealen bereiding van looizuur en pulp, uit de nipah-palmsappen
fabricage van alcohol en parelsagobereiding uit het sagobestand mogelijk
zou zijn.
Verder werden nog genoemd visteelt in het groot in het Rombebai-meer
en bijenteelt in de mangrove-arealen.
In zijn visie op de toekomst legde Van Eechoud voortdurend de nadruk
op het feit, dat er onvoldoende gegevens waren om dergelijke projecten
aan te pakken. Hij bepleitte voortvarend onderzoek op bodemkundig terrein en onderzoek naar houtbestanden, maar hierbij 'dient even voortvarend
het onderzoek ter hand genomen te worden naar de ontwikkelingsmogelijkheden der bevolking, want zij moet worden ingeschakeld.'1
Hij huldigde de stelling, 'dat een zuivere rentabiliteitspolitiek (derhalve)
zeker niet moet gevoerd worden.'2
Uitgaande van de verplichting de bevolking economisch op te heffen,
stond hij gereserveerd tegenover een exploitatie, geleid door een westerse
grootonderneming, omdat deze 'op zichzelf dikwijls in lijnrechte tegenstelling is met het belang der bevolking; een geleidelijke ontwikkeling is veel
beter gegarandeerd, wanneer zij in haar eigen milieu wordt opgevoed tot
zelfwerkzaamheid. Dit proces zal echter lange jaren duren en veel geld
kosten, alvorens het daarin gestoken kapitaal aan bestuursbemoeienis, landbouwvoorlichting enz. zijn rente zal opbrengen.'3
Hij achtte een goed georganiseerde bestuursvoering een zaak van groot
gewicht, omdat buiten de gebieden, uitgekozen als objecten van streekontwikkeling, waar specialistisch onderzoek noodzakelijk was, juist de
bestuursambtenaar de gegevens en de steun voor het op gang komen van
een 'inzamelingseconomie' zou dienen te verschaffen.
Een productietoename van copra met 10 a 12.000 ton per jaar, van copal
met 3 a 4.000 ton per jaar en met vele duizenden kubiek ijzerhout en agathis
achtte hij mogelijk door betere landbouwvoorlichting en bestuursbemoeienis. 'Dit alles is niet veel meer dan inzamelingseconomie', dat zij erkend.'*
Detailonderzoek achtte hij nodig om ook bij eventuele westerse exploitatie met de grondenrechten der bevolking niet onoordeelkundig te handelen, ook al achtte hij 'in beslagname' gerechtvaardigd.5
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De Landbouwvoorlichtingsdienst was dan ook een van de eerste voorwerpen van gouvernementszorg. Hoe gering het resultaat van een dergelijke
voorlichting op het gebied van menuverbetering en 'inzamelingseconomie'
ook zou mogen zijn, de grote relatieve verbetering achtte hij van minstens
gelijke waarde als westerse exploitatie of kolonisatie en exploratie op grote
schaal.
Samengevat is zijn mening over de economische hulpbronnen van NieuwGuinea: 'Wat vaststaat is slechts, dat Nieuw-Guinea tot ontwikkeling kan
worden gebracht op basis van de huidige bekende hulpbronnen, door het
successievelijk inschakelen van het arbeidspotentiëel zijner bevolking in
agrarische productie, in kleine bedrijven en in het verzamelen van bos- en
zeevoortbrengselen.'1
§ 3. Interne geschiedenis
Zoals boven werd uiteengezet, kwam het bestuur over het grondgebied
van Nieuw-Guinea in 1946 in één hand, terwijl het in 1949 een bestuurlijke
eenheid werd in de volle zin van het woord, namelijk een residentie met
gelijksoortig bewind voor de verschillende delen van Nieuw-Guinea. Deze
ontwikkeling werd in de hand gewerkt, zo niet veroorzaakt, door de gebeurtenissen, die in Nieuw-Guinea tijdens de Tweede Wereldoorlog plaats
vonden.
Het feit, dat de eerste geallieerde landing in het gebied van het voormalige
Nederlands-Indië op Nieuw-Guinea's grondgebied plaatsvond, bracht aanvankelijk met zich mede, dat het burgerlijk bestuur zich daar vestigde en in
een later stadium, dat Hollandia de zetel van de Resident van Nieuw-Guinea
werd.
De ontwikkeling van Hollandia, dat later hoofdstad van Nieuw-Guinea
zou worden, verdient dan ook een nadere beschouwing.2
Hollandia, dat in 1910 van kapitein Sachse die naam ontving, was voor
de oorlog niet meer dan een bestuurspost met een klein detachement politie,
een radio-installatie, een hospitaaltje, een school, een kerk, een moskee en
een paar Chinese winkels. In 1938 beleefde het wat vertier van de derde
Archbold-expeditie, waaraan een KNIL3-detachement was toegevoegd en
een landingsbaan voor een Cuba-watervliegtuig.
In 1940 telde het echter niet meer dan een 400 inwoners. Tijdens de
Japanse bezetting werden er mariniers en infanterie gelegerd en er werden
drie vliegvelden aangelegd, waarop bij de geallieerde invasie ongeveer 350
vliegtuigen werden aangetroffen. Het was een materialenopslagplaats van
belang.
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Eind maart 1944 en in de loop van april werden door de geallieerden
zware bombardementen uitgevoerd om de landingen van de Task Force
Alamo, gesteund door de Zevende Amerikaanse Vloot op 22 april mogelijk
te maken. Aan de 'Operation Reckless' namen 37.500 man troepen en
18.000 non-combattanten deel.1 Er werd nauwelijks tegenstand geboden.
Bij het Sentani-meer, dat twee dagen na de landing bereikt werd, vochten
de Japanners terug.
Op 6 juni was de operatie geëindigd. Aan geallieerde zijde vielen 152
doden, aan Japanse zijde 3300. Ruim 7000 Japanners trachtten naar het
Westen uit te wijken, maar slechts 1000 man overleefde de tocht over land
naar Sarmi-Wakde. Vermoeidheid en ziekte maakten slachtoffers, de Papoea's
deden als guerrilla-strijders de rest.
Het aandeel van de Papoea's in de z.g. 'mopping-up' was belangrijk,
zowel door het geven van inlichtingen als het uitvoeren van verkenningen
en het opruimen van verspreide Japanse eenheden.
Eind 1944 werd dan ook het 1ste bataljon Hulptroepen, het z.g. Papoeabataljon opgericht, onderdeel van het KNIL; het werd in 1948 opgeheven.
De geallieerden richtten de Humboldt-baai en omgeving in als 'advancebase' in de opmars naar Japan, terwijl de Humboldt-baai bovendien een
'destroyer-repair-base' werd en de Tanah Merah-baai een bunkerstation.
Binnen enkele weken tijds telde het huidige Hollandia twee Navy- en
negen Army-docks. Er werd een wegennet van 100 km aangelegd en een
pijpleiding van 135 mijl lengte.
Eind 1944 telde Hollandia 140.000 inwoners. Het leger vestigde zich
hoofdzakelijk ten Noorden van de baai, terwijl de marine woonplaats zocht
op het Ifar-plateau, waar ook het hoofdkwartier van generaal Mac Arthur
kwam in een houten woning, die later door de Resident van Hollandia als
ambtswoning werd overgeplaatst naar Hollandia-binnen (het toenmalige
Kota Baroe).
Oostelijk van het Zevende Vloot-kamp vestigde zich in een dal op grond
van het dorp Assei de Nica, die een eigen dorpje stichtte, Kota Nica.
Hier had het Nederlands-Indische bestuur, dat uit zou groeien tot het
Gouvernement van Nederlands-Nieuw-Guinea, een eigen kantoor, pasanggrahan, ziekenhuis, kazerne, school, kerkje enz., alles opgetrokken uit eenvoudig materiaal als zink en rondhout.
Behalve het personeel van de administratie verbleven hier de dwangarbeiders uit de Indische archipel, zodat het inwoneraantal soms 4.000 bedroeg. Hier verbleef ook het Papoea-bataljon.
In 1946 verplaatste zich Kota Nica naar een terrein oostelijk van het
Sentani-meer en kreeg de naam Kota Nica Baroe, verzwakt tot Kota Baroe,
dat naderhand nog veranderde in Hollandia (1951) en in 1956 HollandiaBinnen zou heten.
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In 1946 telde Kota Baroe 1379 inwoners.
Intussen vertrok half december 1945 de Amerikaanse Vloot uit Hollandia
en op 25 januari 1946 werd met militair vertoon de basis overgedragen aan
de plaatselijke Nederlandse commandant.
Op de plaats van het vroegere Hollandia (het Hollandia van 1910) waren
evenals in Hollandia-binnen aan het Sentani-meer en noordelijker, tal van
loodsen, overdekte ruimten, winkels, hospitaalcomplexen, sportvelden,
cola-bars, tankstations, centrales, koelcellen en woonruimten opgericht.
Dit Hollandia met zijn noordelijke en zuidelijke omgeving werd sedert
1955 weer met dezelfde naam aangeduid, nadat het ook enige tijd de naam
Hollandia-haven gedragen had.
Intussen vestigde zich het Bestuur in het huidige Hollandia-binnen, waar
in een warme vallei het bestuursapparaat woonde en werkte in barakken
met zinken daken, al of niet met karton of jute afgeschoten, opgetrokken
op 'platjes' van ruwe beton, met bewandingen van gaba gaba1 of roestig
zink, die nauwelijks muskietenvrij te maken waren.
In 1947 werd besloten dit Kota Baroe niet te verhuizen, maar te saneren
door de bouw van betere semi-permanente huizen.
Eerst in 1952 verrezen de eerste stenen woningen. Nadien zou het centrum van de bestuursvoering worden overgebracht naar de nieuwe stadswijk
Dok II in Hollandia.
Zoals de situatie lag wat de vestigingsplaats van het Bestuur betrof, zo
was het in de beginperiode ook met de personele bezetting van het bestuursapparaat, met materiaal en verbindingen.
De onderafdelingsbestuurders, in de Nica-tijd sub-Conica genoemd,
waren jong en onervaren, maar niettemin toegerust met burgerlijk en militair gezag.
De kantooroutillage was veelal een samenraapsel van oud legermateriaal
of een mengeling van Japanse goederen en materiaal uit de tijd van de
bevrijding. De verbindingen waren op elk terrein ontoereikend.
Wat de vliegverbinding betreft sloot men nog geheel aan op Batavia en
dit was mede een overweging voor Van Eechoud om het centrale bestuur
te Hollandia te handhaven volgens de redenering, dat een bestuursvestiging
op de uiterste grens van het Nederlands-Indisch territoir een verbinding
eiste, die automatisch het tussenliggende gebied insloot.

§ 4. Algemene organisatie
Vóór de Tweede Wereldoorlog had het gehele gebied van Nieuw-Guinea
tot de residentie Molukken behoord. Nadat deze in feite teniet was gegaan,
kwam voor Nieuw-Guinea een herstel in gewijzigde vorm.
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Bij besluit van 19 november 19471 werd voor Nieuw-Guinea een nieuwe
indeling in bestuursressorten vastgesteld, volgens de denkbeelden van
Van Eechoud. De indeling voorzag in vier afdelingen en twaalf onderafdelingen, behoudens de onderafdelingen, die nog in te stellen waren voor de
afdeling Centraal-Nieuw-Guinea.2
De onderafdelingen waren weer verdeeld in een aantal districten met als
hoofd een bestuursassistent of hulp-bestuursassistent. Ofschoon aan het
hoofd van een district derhalve een bestuursassistent behoorde te staan, was
het niettemin kort na de oorlog een veel voorkomende practijk, dat een
administratief functionaris, zoals klerk of schrijver, het bewind voerde. Er
was weinig controle op deze districtshoofden en het kwam dan ook meermalen tot wantoestanden. In de practijk trad zelfs wel een kantooroppasser
namens het districtshoofd op.
Kort na de oorlog werden door resident Van Eechoud middels een spoedleergang opgeleide autochtonen als districtsbestuurder aangesteld om de
wegtrekkende Ambonese of Keiese bestuursassistenten te vervangen. Door
gebrek aan controle moest een groot gedeelte wegens wanbeleid worden
ontslagen.3
Ofschoon de indeling van 19 november 1947 voorlopig slechts een papieren waarde had in verband met de bovenvermelde moeilijkheden, was het
een belangrijke stap vooruit, vergeleken met de vooroorlogse indeling, die
bestond in twee afdelingen in het landschapsgebied en twee onderafdelingen
in het rechtstreeks bestuurd gebied, dat behoorde tot de afdeling Toeal.
1

Besluit van de Algemeen Regeringscommissaris voor Borneo en de Groote Oost,
tevens wnd. Directeur van Binnenlandsch Bestuur, van 19 november 1947 Nr. BZ 6/1/48.
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De indeling was als volgt:
I. Afdeling Noord-Nieuw-Guinea — hoofdplaats Hollandia, verdeeld in de onderafdelingen:
1. Hollandia. 2. Sarmi. 3. Biak. 4. Japen. 5. Meervlakte.
II. Afdeling West-Nieuw-Guinea - hoofdplaats Sorong, verdeeld in de onderafdelingen:
1. Manokwari. 2. Sorong. 3. Inanwatan. 4. FakFak.
III. Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea - hoofdplaats Merauke, verdeeld in de onderafdelingen:
1. Merauke. 2. Boven-Digoel. 3. Mimika.
IV. Afdeling Centraal-Nieuw-Guinea, waarvan de hoofdplaats en de verdeling in onderafdelingen nader zouden worden bepaald.
De afdelingen werden geleid door afdelingshoofden, die de rang van assistent-resident
hadden; de onderafdelingen hadden als hoofd een controleur of controleur eerste klasse
van het Binnenlands Bestuur.
Ofschoon de afdelingshoofden in de bestuursperiode van gouverneur Van Waardenburg als resident zouden worden aangeduid, waren ook toen hun bevoegdheden, ofschoon
enigszins uitgebreid (zij werden hoofd van politie in de betrokken afdeling; de territoriale
indeling van de politie-organisatie liep grotendeels gelijk met de bestuursindeling), niet
gelijk aan die van de residenten van het voormalige Nederlands-Indië. Zij hadden bijv.
geen zeggenschap over de in hun ressort werkende afdelingen van de centrale Diensten.
Zij stonden niet onder direct toezicht van de gouverneur, maar waren aan de Directeur
van Binnenlands Bestuur en Justitie ondergeschikt. In de periode van gouverneur van
Baal zou hierin wijziging komen door een andere residenteninstructie.
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De bestuursposten bestreken overigens een gebied, waarvan de begrenzing weinig practisch belang had, omdat met het toenemen van de afstand
van de bestuurspost de intensiteit van het bestuur snel afnam, aangezien er
nauwelijks verbindingsmogelijkheden waren.
Van de nieuwe indeling konden de afdeling Centraal-Nieuw-Guinea en
de onderafdeling Meervlakte niet gerealiseerd worden; de bestuursbezetting
werd echter geëffectueerd voor drie afdelingen, elf onderafdelingen en 66
districten.
Deze bestuursindeling bestreek volgens een opgave van 1949 300.000
Papoea's, waarvan er 50.000 niet geregistreerd waren.1 Op dat moment
werd het totale aantal Papoea's in Nederlands-Nieuw Guinea geschat op
1.000.000, waarvan dus 250.000 onder bestuur waren gebracht.
Wat de organisatie van de welvaartsdiensten betreft, valt te bedenken,
dat Nieuw-Guinea voor de centraal geleide diensten terugviel op Batavia
(later Djakarta), terwijl het als eigen personeelsbestand slechts Landschapspersoneel had.
In het volgende hoofdstuk zal blijken, dat het bij de vaststelling van de
begroting van het toen tot stand gekomen gouvernement moeilijk was
vast te stellen, wat de bestuursvoering voor Nieuw-Guinea als onderdeel
van Nederlands-Indië precies gekost had.
In deze beginperiode was de feitelijke toestand meestal zo, dat de plaatselijke bestuurders naar eigen inzicht het nodige deden en dit bekostigden
uit de dorps-, landschaps- of landskas, alnaargelang zij de beschikking daarover hadden.
De rechtspraak over autochtone inwoners van Nieuw-Guinea, werd vóór
de verheffing van Nieuw-Guinea tot gouvernement in rechtstreeks bestuurd
gebied uitgeoefend door 'alleensprekende rechters'2; in zelfbestuursgebied
door landschapsrechtbanken3. Ofschoon in Nederlands-Indië de toestand
bestond, dat de inheemse bevolking 'gelaten' werd 'in het genot van haar
eigen rechtspleging', betekende dit voor Nieuw-Guinea slechts, dat de
Papoea te maken kreeg met een rechtspleging, zoals die in de Molukken
werd uitgeoefend.
Het voor de afdelingen Noord- en West-Nieuw-Guinea geldende systeem
was gebaseerd op de 'zelfbestuursrechtspraakverordening 1938' van de
Molukken (Z.R.M.), die bestond krachtens de nominaal in stand gelaten
regeermacht van de zelfbestuurder.
Voor de onderafdelingen Merauke en Boven-Digoel was de inheemse
rechtspraak gebaseerd op de inheemse rechtspraakverordening Molukken
(I.R.M.).
1

De registratie van de bevolking werd in Nieuw-Guinea verricht door jaarlijkse tellingen, waarbij gewoonlijk nominaal geteld werd. De nominale opgave diende dan bij een
volgende telling als uitgangspunt. De wisselende namen, die de getelden opgaven, bemoeilijkten de bruikbaarheid: de uitkomsten waren echter betrouwbaar voor de getalsterkte. 'Geregistreerd' is derhalve in deze tekst: 'geteld'.
2
Art. 29 I.R.M. (Inheemse Rechtspraakverordening Molukken).
3
Art. 2 Z.R.M. (Zelfbestuursrechtspraakverordening Molukken 1938).
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De instituten van alleensprekend rechter voor rechtstreeks bestuurd
gebied en van een landschapsrechtbank voor zelfbestuursgebied kwamen
dan ook niet uit de adat van de Papoea voort. Bovendien traden als alleensprekend rechter resp. als voorzitter van de landschapsrechtbank als regel
niet-autochtone bestuurders op, zodat er moeilijk sprake kon zijn van de
toepassing van autochtone rechtsregels, omdat deze functionarissen oordeelden vanuit een geheel andere achtergrond, al dient erkend te worden,
dat de plaatselijke Papoease adat, waarin bijv. de toepassing van lijfstraffen
veelvuldig voorkomt, zich dikwijls niet verdroeg met de normen, die aan
een aanvaardbare rechtspraak gesteld mogen worden. Autochtonen hadden
wel zitting als leden van een landschapsrechtbank, maar veelal had dit
slechts geringe practische betekenis. De omzetting van het zelfbestuursgebied van Nieuw-Guinea in rechtstreeks bestuurd gebied in 1949 bracht
niet mede, dat de daar geldende wetgeving werd afgeschaft, zodat bij de
omzetting van de residentie in een gouvernement twee vormen van rechtsspraak voor de inheemse bevolking gehandhaafd bleven. Ook toen in juni
1950 de wetgeving voor het zelfbestuursgebied werd omgezet in die voor
rechtstreeks bestuurd gebied, gold dit niet voor de rechtspraak.
TWEEDE GEDEELTE

§ 1. Inschakeling van de Papoea
Het is niet nauwkeurig bekend hoe groot het percentage van de bevolking
was, dat bij de bevrijding van Nieuw-Guinea door de geallieerde legers in
de eerste helft van 1944 terstond deel kon nemen aan het ontwikkelingsproces, dat zich in versnellend tempo zou gaan voltrekken.
In de volkstelling van 1930 werd de onder bestuur gebrachte bevolking
gesteld op 328.649.1
1

Volkstelling 1930: 100, Indonesisch hoofdbestanddeel pag. 18.
Indonesiërs a)
Europeanen
18.699
Sorong
25
31.184
61
Manokwari
25.254
18
Schouten

Japen
Hollandia
Noord-Irian
Zuid-Irian
Irian-Doreri

28.499
165.130
______
268.766
15.837
44.146

______

8
68
______

180
75
31

______

Aziaten
227
222
72
182
138
_______
841
442
______

671

328.749
286
1954
West-Irian
a) met Indonesiërs worden autochtonen bedoeld.
Men moet een vraagteken zetten bij het getal 165.130, dat voor Hollandia opgegeven
werd, aangezien niet bij benadering bekend kon zijn wat zich in het Centrale Bergland
ophield. Zo dit cijfer al een schatting inhield van de daar woonachtige bevolking, dan
is dit een schatting die nauwelijks gebaseerd kan zijn op een aanvaardbare steekproef
in vergelijkbaar terrein; het zou tot 1937 duren voor de in leefwijze en bevolkingsdichtheid vergelijkbare bewoners van het bergland rond de Wisselmeren ontdekt werden.
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In 1947 werd het aantal geregistreerden op 215.788 en in 1949 op 267.447
gesteld. Het belangrijke verschil tussen deze twee cijfers en de vooroorlogse
telling valt te verklaren op verschillende gronden. Allereerst dient men
rekening te houden met een mindere betrouwbaarheid van de vooroorlogse
schatting. Verder dient men, hoewel er geen cijfers bekend zijn, het aantal
Papoea's, dat tijdens de oorlog door oorlogshandelingen, door ontbering
of anderszins om het leven kwam op enkele duizenden te stellen. De Biakse
Koreri-opstand tegen de Japanners kostte vele tientallen doden1, aan de
kust levende Papoea's trokken zich terug in het oerwoud om het harde, met
lijfstraffen afgedwongen werk voor de bezetter te ontlopen; ook dit kostte
vele Papoea's het leven. In het gehele door de Japanners bezette gebied, met
uitzondering van het eiland Japen, kwam men volgens talrijke informanten
door de bezetting in een uiterst precaire positie te verkeren.
Ook onderlinge wraakoefening waartoe onder de Japanse bezetting de
mogelijkheid bestond, kostte een aantal bewoners het leven; dergelijke gebeurtenissen tijdens de oorlog werden door het bestuur nadien ongaarne
onderzocht.2
Tenslotte had het onder bestuur gebrachte gebied in 1949 nog niet de
vooroorlogse uitgestrektheid bereikt. Sommige posten, zoals Andai in de
Kebarvlakte werden nimmer, andere posten werden eerst na 1956 herbezet,
zoals Pionier-bivak aan de Mamberamo-rivier en Léré ten Zuidwesten van
Hollandia, zodat het weer onder geregeld bestuur komen van gebieden zonder vaste bestuursposten geheel afhankelijk was van de verbetering van de
verbindingen; deze verbetering vond eerst plaats in het kader van de aanleg
van basisfaciliteiten, welke aanleg pas in de bestuursperiode van gouverneur
Van Baal krachtig ter hand werd genomen.
In 1949 stelde resident Van Eechoud de totale bevolking op circa een
miljoen zielen, welke schatting in de volgende jaren als te hoog werd aangemerkt.3 In 1952 vindt men de geschatte bevolkingssterkte op circa
700.000 zielen, hetgeen op een oppervlakte van 416.000 km3 minder dan
2 per km2 bedraagt.
Naarmate de bestuursuitbreiding zich meer richtte van de kust naar het
binnenland, met dikwijls door het sterk versneden en ontoegankelijke terrein zeer geïsoleerd levende kleine stammen, wees nadere observatie uit,
dat de bevolking behoorde tot een evident melanoderm ras, dat eigen, de
z.g. Papoeatalen sprak.
In tegenstelling tot het moeizaam op gang komen van de bestuursuitbreiding in het algemeen in de eerste jaren na de oorlog, staat de snelle
inschakeling van de Papoea in enkele centra, waar de oorlogvoering zich
geconcentreerd had, vooral te Hollandia en in een latere fase ook te Sorong,
1

66 a, pag. 175 e.v.
Van de Maripi-kust nabij Manokwari en van het Oenoeremgebied westelijk van Hollandia bereikten schrijver in zijn bestuursloopbaan inlichtingen over weerwraak van
bevolkingsgroepen onderling tijdens de Japanse bezetting.
3
32,
pag.
38.
.
2

35

waar de Nederlands-Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM) begon met de opbouw van een grotendeels autochtoon personeelsbestand.
In de periode onmiddellijk volgend op de geallieerde invasie bleek de
Papoea ingepast te kunnen worden in de geallieerde oorlogvoering. Daartoe
werd een bataljon hulptroepen uit de autochtone bevolking gerecruteerd,
het z.g. Papoea-bataljon. Voordien had de Papoea slechts een plaats kunnen
vinden bij de Landschapspolitie.
Het dienen bij het politie-apparaat van het Landschap betekende in veel
gevallen voor de Papoea niet meer dan een baantje als oppasser, boodschapper of huishoudelijke hulp. Als militair evenwel werd de Papoea op den
duur volledig gelijkgeschakeld met de militairen van het KNIL. Hij werd
bij voortduring ingezet bij zuiveringsacties tegen Japanners, al lag zijn
gevechtswaarde, aldus de Commandant van het Papoea-bataljon Van
Eechoud, hoofdzakelijk in het optreden tegen een gedesorganiseerde vijand.1
In april 1945 brak Van Eechoud een lans voor uitbreiding van het Papoeabataljon, dat toen 397 leden telde, aangezien gevreesd werd, dat de Japanners zich zouden hergroeperen in het bergland van de Vogelkop. Immers
ook tezamen met het 291 leden tellende korps van de Veldpolitie2, over wie
Van Eechoud eveneens het commando voerde, was dit aantal niet voldoende
om de op 10.000 man geschatte Japanners te bestrijden. De vrees, dat de
Japanners zich zouden hergroeperen, bleek echter ongegrond; het Papoeabataljon bleef van bescheiden omvang en maakte zich verdienstelijk door
kleinere z.g. 'mopping-up'operaties, die bestuurlijk van groot belang waren,
omdat zij uitgingen van de speciale belangen van Nieuw-Guinea en niet
werden ingegeven door strategische overwegingen in de strijd tegen Japan.
Het bataljon, dat eerst in 1948 werd opgeheven, nadat het geheel onder
leiding van het KNIL was gesteld, gaf meermalen aanleiding tot moeilijkheden. Zo werden leden van het bataljon nu eens terecht en dan weer ten
onrechte verdacht van subversieve activiteit. Er waren klachten over dronkenschap. Zo werd een dergelijk geval bij de viering van Koninginnedag
in 1947 te Seroei aanleiding voor de toenmalige resident Van Eechoud om
de degens te kruisen met de legerleiding.3
De politie-opleiding had een meer bevredigende ontwikkeling. Nadat in
1944 te Merauke een kleine politieschool was opgericht met een meerderheid van Papoea's als recruten, werd dit instituut in 1945 naar Hollandia
overgebracht, waar het een jaar later huisvesting vond in de Algemene
Politieschool in het voormalige 'Camp Seventh Fleet'. In 1950 leverde deze
school 230 afgerichte agenten af. In dat jaar werd bovendien de Mobiele
1

Commandant Papoea-bataljon in een schrijven dd 17 april 1945 gericht aan de Commandant Grondstrijdkrachten: 'Gezien de mentaliteit en de strijdwijze van de Papoea
zal met het Papoea-bataljon slechts met succes tegen den vijand kunnen worden opgetreden, als hij gedesorganiseerd is.' (archiefstuk min. Binnenlandse Zaken)
2
Dit politie-corps bestond hoofdzakelijk uit Indonesiërs en was duidelijk onderscheiden
van de Landschapspolitie.
3
Archiefstuk.
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Politie, gerecruteerd uit de Algemene Politie, ingesteld, die de vroegere
politionele taak van het KNIL overnam. Deze Mobiele Politie vormde een
onderdeel van de Algemene Politie, die na de bevrijding gerecruteerd werd
uit een 'staalkaart van allerhande ongeëncadeerde, ongeoefende, onopgeleide, ongeschoeide, niet - dan wel heel slecht geklede, niet - of heel slecht
bewapende, niet vooraf gekeurde autochtonen in tijdelijke overheidsdienst,
die onder plaatselijk zeer uiteenlopende benamingen de meest noodzakelijke
bewakings- en ordonnancediensten verrichtten.'1
Behalve als militair, die eigenlijk een taak voor het eigen land verrichtte,
de zuivering van het gebied van Japanners, kwam in een iets latere fase
de Papoea tevens naar voren als een volwaardig politie-agent in eigen
gebied.
Belangrijker nog was de taak, die hij opgedragen kreeg als bestuursassistent en onderwijzer. Het terugkeren van Ambonezen naar hun vaderland in de jaren van de Indonesische strijd om onafhankelijkheid betekende
voor de Papoea een kans op de betrekkingen die tevoren door Indonesiërs
werden bezet. Hij benutte die kans via een opleidingsmogelijkheid, die
onder besproken wordt.
De inschakeling van de Papoea in het overheidsapparaat in functies, die
hij voordien niet gekend had2 en de plaats bij het onderwijs en de geloofsverkondiging, die vooral door de Zending voor hem werd ingeruimd, had
een tegenhanger in het bedrijfsleven, waar de Nederlandsch Nieuw-Guinea
Petroleum Maatschappij (N.N.G.P.M.) te Sorong arbeiders wierf in NoordNieuw-Guinea, maar rond de vijftiger jaren ook begon met het aantrekken
van ongeschoolde arbeiders uit zuidelijker streken, zoals het Mimika-,
Asmat- en Moejoe-gebied.
Behalve technische opleidingsmogelijkheden werd door de N.N.G.P.M.
een z.g. Krani-school voor lagere administratieve krachten ingesteld.
In een onderzoek van Drs. J. W. Schoorl3 in midden 1953 wordt een
aantal van 3620 maand- en dagloners vermeld. Schoorl wijst er in zijn rapport op4, dat zijn cijfers afwijken van andere opgaven; zijn onderzoek
wordt hier echter geprefereerd en representatief geacht voor het proces,
dat zich in het autochtone arbeidsbestand voltrok. In datzelfde rapport
worden ook de mogelijkheden van meer permanente vestiging van Moejoearbeiders op terrein van de N.N.G.P.M. besproken5, waarmede danhetinzetten
van bevolking uit het Zuiden en nog wel binnenlandbevolking tot doelbewuste politiek werd. Op dat ogenblik bestond reeds meer dan 25% uit
1

Politieverslag 1950. (archiefstuk ministerie Binnenlandse Zaken)
In het Rapport over Nederlands-Nieuw-Guinea aan de Verenigde Naties over het
jaar 1950 vindt men vermeld, dat het districtsbestuur voornamelijk bestond uit inheemse
krachten. Aangezien er 66 districten waren, valt dit moeilijk te rijmen met het aantal
autochtone assistenten vermeld in het verslag over 1951, dat slechts 15 bedraagt. Mogelijkerwijze slaat het laatste cijfer op gediplomeerde krachten, terwijl het eerste rekent
met alle noodkrachten, die in de eerste naoorlogse jaren werden aangetrokken.
3
106. Dit bestand had in 1950 deze omvang vrijwel bereikt.
4
106, pag. 7. 5 106, pag. 136.
2
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