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Woord vooraf

Jongere mensen van onze tijd stellen aan emeriti-zendelingen en -missionarissen
graag de vraag: 'Waarom eigenlijk ging u naar uw zendingsveld of naar uw missieland? Wat dacht u daar te kunnen doen? Had u de mensen daar niet beter gelukkig
kunnen laten in hun eigen cultuur? Heeft u hen gelukkiger gemaakt? Moesten zij
daarvoor christen worden? Hoe ging dat dan? Zijn er geen grote fouten gemaakt?
Was uw werk eigenlijk niet iets als een religieus kolonialisme? Konden zij vrij
kiezen, werden zij zelf gehoord en zo ingeschakeld in hun eigen ontwikkeling? Zijn
ze nu wèl gelukkig en kunnen zij nu wèl de moderne tijd aan?'
Dit boekwerk probeert een gedocumenteerd antwoord te geven op deze vragen door
de geschiedenis te beschrijven van de ontwikkeling van een bepaald volk in de
Derde Wereld, namelijk de bevolking van het zuidelijke deel van het voormalige
Nederlands Nieuw-Guinea. Chronologisch gesproken zijn in die ontwikkeling drie
perioden te onderscheiden die in drie boeken uitgebeeld worden. De namen van die
drie boeken geven de lijn van die ontwikkeling aan door te verwijzen naar de eigen
vorm van het werk van de daar actieve missionarissen. Het eerste boek heeft als
titel: De Pioniers en beschrijft het moeizame begin aan de kust; het tweede boek
heeft als titel: De Baanbrekers en vertelt over het openleggen van het binnenland;
het derde boek heeft als titel: De Begeleiders en geeft aan hoe de mensen begeleid
werden om zelf hun weg te vinden in een intussen gegroeide nieuwe maatschappij.
De wijze van beschrijving wil een documentaire zijn, als het ware geschreven en
vertoond door de mannen van het veld zelf.
Het verhaal is meer 'van' hen zelf dan 'over' hen. Wel is het de taak van de
schrijver de documentatie van hun getuigenissen op een rij te zetten, toe te lichten
voor lezers van nu en een kritisch commentaar te laten horen. De tijden zijn te zeer
veranderd om rechtstreeks te verstaan wat in het begin van deze eeuw vanzelfsprekend was. De ontwikkeling tot volwassen, mondige mensen die ons eeuwen kostte,
moest daar in enkele generaties verwezenlijkt worden.
Feitelijk werken thans (1990) nog slechts enkele Nederlandse leden van de Congregatie van de Missionarissen het H. Hart (MSC) in dat gedeelte van Nieuw-Guinea
(nu de provincie Irian Jaya van Indonesië), kerkelijk gesproken het Aartsbisdom
Merauke. Het zijn de ouderen. De jonge garde wordt gevormd door geestelijken die
in Irian zijn geboren of van de andere eilanden van Indonesië afkomstig zijn. Gezien
V

deze ontwikkeling lijkt de tijd gekomen om het werk van de Nederlandse missionarissen en de overdracht van hun werk aan de Indonesische, bekendheid te geven.
Het Bestuur van de MSC vroeg mij deze documentatie bijeen te brengen. Ik was zelf
missionaris in dat gebied van 1950 tot 1970, na een studie culturele antropologie en
linguïstiek aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Na deze jaren van onderzoek en
pastorale praktijk in Nieuw-Guinea werd ik docent antropologie op meerdere
Katholieke Theologische Hogescholen in Indonesië (1970-1984). In 1986 keerde ik
terug als gast naar Merauke om de documentatie in het Missie-archief te ordenen en
een eerste schets te maken van de missiegeschiedenis van dat werkterrein. Dat bood
mij ook de mogelijkheid interviews af te nemen van de collega's en van de inheemse onderwijskrachten om aanvullende gegevens te verkrijgen. Terug in Nederland
(1989) kwam daar de bestudering bij van het archief van de Nederlandse Provincie
van de MSC in Tilburg en de samenwerking met de 'gepensioneerde' missionarissen
die terug zijn in het vaderland.
Vandaar dat de bronnen van deze studie verschillend van aard zijn. Het boek De
Pioniers valt terug op de geschriften van de missionarissen uit de eerste periode. Die
missionarissen zijn reeds allen overleden. Het boek De Baanbrekers heeft het
voordeel dat ik die missionarissen nog persoonlijk heb gekend, hun medewerker was
van 1950-1970. Het boek De Begeleiders wordt geschreven in samenwerking met de
gepensioneerde confraters die de ontwikkeling van het gebied waar zij werkten zelf
behandelen.
Bij de bewerking van het materiaal werd ik bijgestaan door mevr. M. van de BiltKahmann. Bovendien verzorgde zij de typografische afwerking. Zij weet hoe
erkentelijk ik haar ben.
Graag vermeld ik ook de medewerking van critici van het eerste boek: prof.dr. A.
Camps OFM, prof.dr. J. van Baal, oud-gouverneur van Nederlands Nieuw-Guinea,
dr. J. Kuin, dr. K. van Esch, Th. van de Bilt en de collega's J. Oostelbos MSC, dr.
P. Schreurs MSC en A. Vriens MSC. Hun adviezen zijn in de tekst verwerkt. Hen
allen ben ik zeer dankbaar.
Arnhem, 1991
J. Boelaars MSC
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Algemene inleiding

Dit geschiedkundig verhaal vertelt de ontwikkeling van de Papoea's gedurende de
tijd van bijna een eeuw. Het gaat over verschillende stammen, over geleidelijk
opengelegde gebieden. Aan het woord komen missionarissen van drie generaties. Het
is daarom nodig in grote lijnen die verscheidenheid van de Papoeaculturen en de
veranderingen in mentaliteit van de missionarissen in het verloop van die tijd, vooraf
kort aan te geven. De lijn van de ontwikkelingen verloopt bij de verschillende
stammen niet overal gelijktijdig en op dezelfde wijze en de ontwikkeling van de
pastoraal verloopt niet bij alle missionarissen even vlot.
De eigen plaatselijke culturen van de stammen worden besproken wanneer chronologisch gezien - de Missie hun gebieden bereikt. Het is echter wel mogelijk
nu alle stammen gekend zijn een beeld van de typerende eigen persoonlijkheid van
de Papoea uit te tekenen, het beeld van hun eigen wijze van mens-zijn dat door de
missionarissen overal weer werd ontmoet in de plaatselijke varianten.

De Papoea en zijn ontwikkeling
De Papoea's zijn van oudsher 'Verzamelaars en Jagers', die enkel wat tuinbouw
kennen voor eigen, direct belangrijke levensbehoeften. Zij leven op de kuststroken
en in de bossen en moerassen van het achterland daarvan. Deze mens leeft volgens
onze begrippen op de grens van het bestaansniveau, maar volgens zijn ervaren goed
en verantwoord, soms zelfs rijk. Zij leven van de hand in de tand in onmiddellijk
contact met de hen omgevende natuur - in symbiose - en zij kunnen leven in deze
existentiële onzekerheid, genietend van wat er is, in staat te missen wat er niet is.
Tot aan de komst van de vreemdeling droegen zij de meest elementaire kleding van
bosmateriaal; hun instrumentarium bestond uit de stenen bijl, de sagoklopper van
hout, messen van bamboe en boog, pijl, speer en knots als wapens. Hun opsiering
kon voor de vreemdeling afschuwwekkend zijn, maar was soms toch van een
indrukwekkende pracht. Schijnbaar leven zij van de dag in de dag en wensen zij de
onmiddellijke bevrediging van hun behoeften. Zij zien, beoordelen het nut, grijpen
toe of wijzen af. Maar daarbij komt een aanleg tot improvisatie, het uitproberen, het
vaststellen van mogelijkheden, een kennis van zaken voor zover nodig, een sociale
verbondenheid to be or not to be. Ook zij bereiken hun doel liefst met de minste
moeite en zo efficiënt mogelijk.
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Deze verzamelaar-jager beseft levendig dat zijn bestaan en voortbestaan hoofdzakelijk van hem als individu afhankelijk zijn, maar deze individualiteit wordt tegelijk
sterk beleefd als een deelgenootschap aan een samenleving met mensen, planten,
dieren en met de gekende en geheime krachten en wezens in de natuur. Alle wezens
bezitten intentionaliteit, worden antropomorf gezien. Te zamen profiteren van wat er
in samenspel te verkrijgen is, maakt het begeerde heil uit. Opvallend is echter dat
met name ten aanzien van zijn medemensen de samenwerking niet primair berust op
bloed- of aanverwantschap, noch op toevallig samenwonen, maar op de keuze van
een partner, op de verbondenheid met een makker (man of vrouw) in wie de
gewenste kwaliteit tot hulp onderkend wordt, wederzijds. Niet een broer, niet een
oom, maar déze broer of déze oom. Vriendschapsverbanden gaan boven natuurlijke
relaties. Dit heeft tot gevolg dat alle verbanden - ook de natuurlijke - als los of vast
beschouwd worden naargelang en zolang zij nuttig en efficiënt blijken te zijn.
Daarbij beseft hij of zij de eigen beperktheid en schrijft een mislukking niet allereerst toe aan iemand anders, maar aan zichzelf. Dit gevoel voor relativiteit van elke
mens en elke poging geeft hem een diep gevoel voor humor. Ook om de zich
superieur wanende vreemdeling kan hij lachen wanneer deze tekort schiet. Zij weten
echter dat zij hun eigen milieu aankunnen. De stam overleefde goede en kwade
dagen. Noch ten aanzien van de natuur, noch ten aanzien van zijn medemens (ook
niet ten aanzien van de vreemdeling) ervaart hij een gevoel van minderwaardigheid.
Hij is 'DE MENS'. Hij heeft geen behoefte aan hulp van een zich opdringende
ander.
Juist voor deze in onzekere omstandigheden zo zelfbewuste, vrij-kiezende mens
roept het succes van zijn handelen sterke gevoelens op van vreugde, fierheid en
trots, en aanzien berust enkel op persoonlijke verdienste (nooit feodaal gedacht). Zij
zetten zich in voor een gezamenlijk feest en kunnen dan in zang en dans op grootse
wijze even ontkomen aan de spanning van 't dagelijkse leven.
Vanzelfsprekend erkennen zij geen autoritair optredend gezag; een aanvoerder in de
strijd, een raadgever in het dorp, een ziener ten aanzien van de onzichtbare machten,
mogen er zijn zo lang zij nuttig zijn voor anderen. Willekeur tot eigen voordeel
wordt afgestraft. Dit precaire zelfbewuste bestaan wordt zeer emotioneel beleefd:
onderlinge hulp wordt beantwoord, een vijandige daad gewroken. Het gaat steeds om
het behoud van het bestel voor iedereen. Wanneer echter de moeilijkheden voor een
individu of groep te groot worden en het verzet te gevaarlijk, dan verdwijnen zij en
vluchten de bossen en moerassen in, onvindbaar.
Steeds is er vertrouwen en tegelijk vrees ten aanzien van de onzichtbare machten in
hun heelal. Tegenover die geheimzinnige wereld stellen zij zich eveneens op 'in los
verband'. Zij kennen praktijken om die wezens te beïnvloeden, zij kunnen vragen,
maar ook bestrijden. Ook híer geldt de improvisatie, het uitproberen. De feesten zijn
tevens de rituelen om het bestel in stand te houden. Hun moraal berust op het
behoud van hun levensvoorwaarden in hun milieu. Schaamte is het gevolg van een
tekortkoming die publiek onderkend wordt.
x

Zulke mensen te ontmoeten, zo vrij, zo gelukkig bij succes en zo vol humor bij
tegenslag, is ook voor de vreemdeling een genot.1
Een goed overzicht van de onderscheiden Papoeastammen en hun eigen culturen is
af te lezen uit een overzicht van de talen in Zuid-Nieuw-Guinea. Deze talen werden
voor het eerst opgetekend door pater P. Drabbe MSC en bij een vergelijking van
vijftien talen bleek dat deze te verdelen zijn in drie groepen:
groep I bevat: de Marindinezen aan de zuidkust en het binnenland onder de
Digoelrivier, de Jahraj aan de Mappi, en de Boadzi aan de Flyrivier;
groep II omsluit de Mimika, de Asmat, de Kasuarinen aan de zuidwestkust, de
Awjoe aan de Bamgi-Ia en de Moejoe aan de Moejoe- en Kaorivieren;
groep III bevindt zich op het eiland Frederik Hendrik.2
De namen van deze stammen komen we nu als volgt tegen: Boek I De Pioniers
behandelt de beginperiode van het missiewerk aan de zuidkust bij de daar gevestigde
stam van de Marindinezen. Zij waren beruchte koppensnellers, die het verre binnenland terroriseerden. Naast de feesten waarop zij hun triomfen vierden, kenden zij de
opvoering van hun geheime rituelen. Hun kosmische levensbeschouwing brachten zij
tot uiting in een cultus van de vruchtbaarheid die in vormen van excessief beoefende
homo- en heteroseksualiteit het bestaan en het voortbestaan moest garanderen.
Aanvankelijk zagen deze eerst benaderde Marindinezen de vreemdelingen die naar
hun land kwamen als hongerlijders die hun eigen land ontvlucht waren. Daarom verzetten zij zich hevig tegen deze indringers en hun autoritair optreden. Spoedig echter
waren 'de handelaren' min of meer welkom, met name om hun ijzerwaren en de
missionarissen om hun zorg voor de zieken. De opzet van de Missie om via scholen
hun kinderen te beïnvloeden, wezen zij radicaal af. Onder invloed van Bestuur en
Missie lieten zij de ergste excessen van hun adat los (koppensnellen, promiscuïteit
bij de rituelen, het recht van de bruidnemers op de bruid in de eerste nacht, de
kindermoord, de bloedwraak, het levend begraven).
Deze stam ging bijna ten onder door twee ziekten, namelijk: het venerisch granuloom (een geslachtsziekte) en de Spaanse griep (een vorm van influenza). Het
missiewerk kwam neer op de redding van deze stam via een uiteindelijk ingrijpen
van het Burgerlijk Bestuur en via de vorming van 'modeldorpen', waar een begin
gemaakt werd met een christelijk cultureel leven.
De verbazing van de bevolking ten aanzien van de toewijding van de missionarissen
en de vreugde over de redding, deed deze stam in haar resterend overschot het
christelijk geloof aanvaarden, maar vanwege de oude adat weinig actief beleven.
Boek II De Baanbrekers vertelt hoe het eiland Frederik Hendrik werd opengelegd en
hoe de bovenloop van de rivieren die op de zuidkust uitmonden (de Maro, de
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Koembe, de Bian en de Boelaka) in het missiewerk werden betrokken. Dit geschiedde vanuit de centrale post te Merauke. Tegelijkertijd vertrokken er missionarissen
vanuit Langgoer op Klein-Kei (Molukken) naar de zuidwestkust, de Mimika.
In deze nieuw geopende gebieden werd tussen 1930-1937 een hevige strijd tussen
Missie en Zending uitgevochten. Die strijd was vooral een schoolstrijd, omdat beide
instanties Molukse onderwijzers hadden aangetrokken (de katholieke waren Keiezen,
de protestantse: Ambonezen). Tegelijk echter werden de doopplechtigheden en de
kerkinwijdingen groots gevierd, waarbij de invloed van de Molukse goeroe's hoogtij
vierde. Alleen de Nederlandse missionaris ter plaatse had oog voor de Papoea als
mens en hij vond vormen van acculturatie.
Vanaf 1934 steekt de missie de Digoelrivier over. Enerzijds wordt de Moejoestam
bereikt, die toen nog hoog in de bomen huisde in de bossen tussen de Kao- en
Moejoerivieren en anderzijds werden aan de Beneden-Digoel de zogenaamde
Mappistammen bezocht, namelijk de Jahrajstam, de koppensnellers aan de Mappirivier, en de Awjoestam - de slachtoffers aan de Bamgi-Iarivier. De Tweede
Wereldoorlog deed echter zijn invloed gelden tot diep in dit binnenland.
Boek III De Begeleiders bespreekt de uitbloei van het missiewerk in de nu geopende
gebieden. Op Frederik Hendrik Eiland werden de scholen goed bezocht en daar kwam
zelfs een middelbare school, die veel leerlingen naar Merauke kon zenden voor
verdere opleiding. Jongens brachten het tot de ambtenarij, meisjes tot verpleegster
en kloosterzuster. Veel volwassenen verhuisden naar Merauke waar zij een traditioneel
christendom beleefden. Maar onder de mensen die op het eiland bleven, bleek de
oerervaring - het passief aanvaarden van de kleine mogelijkheden op de door hen zelf
opgeworpen eilandjes in de moerassen - een drang naar modernisering af te remmen.
Er kwamen telkens religieuze bewegingen tot stand die beloofden de gewenste
materiële goederen te bemachtigen vanuit de onderwereld van de overledenen
(zogenaamde Cargocultus). Daarbij kwam telkens een verbinding tot stand van
elementen van de eigen adat met vormen van christelijke devotie. Pogingen om de
mensen te laten verhuizen naar hogere gronden mislukten voortdurend. Pas in de
jaren tachtig kwam op de noordoostkust een transmigratie tot stand en kon op de
hoofdplaats Kimaam een prachtig groot kerkgebouw verrijzen als symbool van de
trouw van het eiland aan het christelijke geloof.
Het Moejoevolk kende vanouds het schelpengeld en naast verzamelaars-jagers en
kleine tuinders waren zij handelsreizigers. Zo regelden zij de huwelijken en het
verkopen van gebruiksvoorwerpen. Hun grote feest was een Varkensmarktfeest,
waaraan een sacraal varkensritueel - een geheim voor ingewijde mannen - voorafging. Zij zagen onmiddellijk het nut van de school, begrepen de kansen van handel
in de nieuwe wereld. Toen tijdens de Tweede Wereldoorlog de overkomst van
Molukse onderwijzers onmogelijk werd, werden jonge Papoea's van deze stam de
eerste goeroe's en na de oorlog de eerste ambtenaren bij het Bestuur. Een project
van het Bestuur - de rubberbomenaanplant - maakte het mogelijk dat zij eigen
xii

bedrijfjes begonnen op te zetten. Topindividualisten, bezeten van prestige en
concurrentie en van oudsher mobiel, gingen zij Missie en Bestuur helpen in de
andere gebieden. Uit hun midden kwamen zusters voort en de beide eerste priesters.
Vanuit het Moejoegebied nam de Missie ook de zorg op zich voor de Mandobostam,
die zich tussen de Kao- en de Boven-Digoelrivier bevindt.
In het Mappigebied van de Jahraj- en Awjoestam kwamen Molukse onderwijzers
naar de dorpen en een zeer bekwame bestuurs-assistent kreeg daar zijn vaste post.
Het proces van de pacificatie vroeg vijf jaar voordat het eerste doopfeest kon
worden gevierd, maar feestvieren zit deze mensen in het bloed. Bij dat eerste feest
kwamen al veertienhonderd mannen en vrouwen vreedzaam bijeen toen een groot
kruis werd geplant. In 1959 waren praktisch alle kinderen en hun ouders in de
kerkgemeenschap opgenomen. Maar toen volgde er een terugslag, opnieuw ging men
koppensnellen, alles leek te snel gegaan.
De grote zorg van Missie en Bestuur ging uit naar de omscholing van deze energieke mensen van consumenten tot producenten, vooral om hen aan een bescheiden
inkomen te helpen om dan mee te kunnen opgaan naar een nieuwe tijd. Dat is een
moeizaam proces geworden. Een streekplan werd opgezet, eerst om klappers te
planten met het oog op een kopraproduktie, daarna om cacao te planten (hetgeen
mislukte), toen rubber. Men wil wel werken, maar op korte termijn zou een spectaculair resultaat verkregen moeten worden. Men kan wel even feestelijk samenwerken, maar waar een project routinewerk vereist, is ieders vrijheidszucht te sterk om
trouw, georganiseerd te arbeiden. Voor de school hebben kinderen noch hun ouders
ooit gevoeld. Zij leren van elkaar en van de omgang met de vreemdelingen wat voor
hun leven nodig is, stellen geen hoge eisen, houden het gezellig, zijn trouw in de
kerk, kennen burenhulp, maar gaan liefst vissen of jagen. Merkwaardig is dat de
vrouwen van oudsher de mannen prikkelen iets te presteren. Er zijn echter huismoeders en vrouwen die openlijk durven te zeggen wat behoort. De oorspronkelijke
spanning tussen het man- en het vrouwvolk werkt nog steeds door. Van alle dorpen
zijn meisjes bij de zusters op de huishoudschool geweest. Het is de vrede onderling
die Missie en Bestuur hebben gebracht en die godsdienstig is onderbouwd, die bij dit
volk de eigen inzet voor kerkelijk leven heeft gestimuleerd. De mannen zijn kerken
gaan bouwen, mannen en vrouwen zijn actief in parochieraden. Maar priesters,
broeders of zusters zijn uit deze stam nog niet voortgekomen.
Tussen Mappi en Moejoe in leeft de Awjoestam. Deze kende van oudsher het
aanplanten van sago- en klapperbomen en het familie- en gezinsleven was er sterk.
Toen zij bevrijd werden van de koppensnellersterreur vanuit de Jahraj en hun
aandeel kregen in de streekplannen, profiteerden zij wèl van de scholen en de
mogelijkheid producent te worden, maar zij bleven in zichzelf teruggetrokken, goed
voor elkaar. Het zoeken echter van een hogere ontwikkeling die hen van huis moest
doen gaan, kon hen niet bekoren.
Toen in deze streken de ontwikkeling op gang was gekomen werden vanuit deze
gebieden de laatste, nog niet onder Bestuur gebrachte stammen door missionarissen
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bezocht en geleidelijk in het ontwikkelingsproces opgenomen. Van de Mimika uit het gebied werd in 1953 overgedragen aan de Orde van de Franciscanen - werden
het Asmatvolk en later de stammen aan de Kasuarinenkust en het daarachter
liggende binnenland bereikt. Het openleggen van deze gebieden was jarenlang een
moeilijke opgave. De Asmatters bleken een rauwe bevolking uit te maken, ofschoon
het een volk is met een nu wereldberoemde beeldhouwkunst. Deze kunst stond
echter in dienst van de onderlinge weerwraak. Hun mythen en riten werden door de
eerste missionarissen bestudeerd en nadat dit missieterrein was overgedragen aan de
Amerikaanse Provincie van de Orde van de Kruisheren (1961) ook benut bij
pogingen de bekeerden tot een christelijk leven te brengen dat 'van hen' zou zijn.
Terwijl heel het binnenland tot ontwikkeling kwam, werd het oorspronkelijke
uitgangsgebied - de Marindstam aan de kust - niet vergeten. Zeer intensief werd
geprobeerd vanuit een vormingscentrum via de jongeren deze dorpen te beïnvloeden.
Tot op heden bereikten deze pogingen niet het resultaat dat verhoopt werd.
Gezien in 1950 het missiegebied een Vicariaat, later Bisdom, geworden is, komt hier
de centrale leiding vanuit Merauke ter sprake. Dan komen bij het Bestuur en de
Missie de scholen tot ontplooiing en worden er agrarische streekprojecten geëntameerd. Deze scholen en projecten geven de Papoea zelf de kans na de opleidingen
een functie te verkrijgen als onderwijzer of als ambtenaar. De 'gedoopten' uit de
vorige perioden worden begeleid om zelf hun 'kerk-zijn' actief te gaan beleven.
Ofschoon nog verre van welgesteld, bouwen zij eigen kerken in hun dorpen, maar
belangrijker nog is dat er dan parochieraden ontstaan die medebeslissen hoe het
christendom zal worden beleefd.
In 1963 werd Nederlands Nieuw-Guinea overgedragen aan Indonesië. Daarmee
begon een nieuwe tijd. De politieke veranderingen worden echter slechts besproken
voorzover deze van invloed zijn op het missiewerk. Belangrijk waren de nieuwe
mogelijkheden om hulp te krijgen vanuit de andere eilanden inzake personeelsbezetting (de Indonesische confraters), de incidentele bezoeken van en aan kerkelijke
instituten op Java en de van daar afkomstige lectuur voor catechese. De Missie komt
dan te staan voor de instroom van transmigranten en de bedreiging van de bestaansmogelijkheden voor de Papoea's en hun reactie hierop.

De missionaris en zijn ontwikkeling
Zo verliep de lijn van de ontwikkeling van de Papoea. Dit proces van hun bekering
en hun ontwikkeling werd geleid en begeleid door Nederlandse missionarissen. Ook
bij hen zelf was van ontwikkeling sprake. Wanneer U het eerste hoofdstuk van boek
I De Pioniers leest, voelt U zich wellicht gechoqueerd door het feit dat die pioniers
(1905) over de Papoea's spraken als over 'wilden' en over hun levenswijze als over
een 'dierlijk peil van bestaan'. Om dit voor ons irritante feit te verklaren, volgt na
dit eerste hoofdstuk een tweede, waarin hun afkomst, hun opleiding en hun religieuze vorming besproken worden, zoals deze verliepen in het begin van deze eeuw. Zij
waren kinderen van hun tijd - de koloniale tijd - en terwijl de kolonialen naar de
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'primitieven' gingen om rijk terug te keren naar het vaderland, gingen zij naar hen
toe om hen vooruit te helpen. Zij schrokken van de situatie, maar zij bleven er om
'de zielen van deze mensen te redden' en 'een menselijk leven te bewerkstelligen'.
Toen het nodig bleek de lichamelijke conditie van de bevolking te saneren, zetten zij
zich daarvoor in. Hun catechismus ging nog uit van: 'Wij zijn op aarde om God te
dienen en daardoor in de Hemel te komen.' God was de Almachtige, alomtegenwoordige, de beloner van het goede, en de straffer van het kwade. Geloven was de
aanvaarding van de Twaalf Artikelen, moreel goed zijn was: het onderhouden van
de Tien Geboden Gods, de Vijf Geboden van de H. Kerk, het ontvangen van de
Sacramenten, het vermijden van de zonden, het doen van de Werken van Barmhartigheid. Bijbeluitleg en kerkelijke traditie stonden onwrikbaar onder het Kerkelijk
gezag, het Kerkelijk Recht bepaalde tot in de details hun religieuze leven en hun
liturgische vieringen (in het Latijn). De Paus was onfeilbaar, de bisschop had het
laatste woord. Dit 'Conventionele Christendom' was voor hen vanzelfsprekend,
veilig en voor geen bestrijding vatbaar.
De missionarissen die in boek II De Baanbrekers optreden, hadden ongeveer
eenzelfde opleiding genoten, maar zij hadden hun studies gemaakt na de Eerste
Wereldoorlog, in een tijd waarin in Nederland het zogenaamde 'Rijke Roomse
Leven' tot bloei kwam. De dynamiek van dat geloof en de strijdbaarheid van de
Kerk (de Protestanten waren ketters) zat hen in het bloed. Toch groeide in hen de
belangstelling voor de Papoea's als 'hun' mensen en reeds zochten zij naar het
goede in de oorspronkelijke adat en niet enkel naar de belemmeringen daarvan voor
het geloof. Het 'baanbreken' in nieuwe gebieden vroeg echter hun volledige energie
tot de Wereldoorlog II het eerste beroep op de jongere generatie van 'gedoopten'
deed om te kunnen doorwerken.
Pas in boek III De Begeleiders komen missionarissen aan bod die tussen 1930-1940
opgeleid waren en door de Bijbelwetenschap en de positieve wetenschap beïnvloed
waren en de relativiteit van de historische vormgeving van die 'oerzekerheden'
konden zien. Zo kwamen zij open te staan voor de werking van Gods Geest in de
nog niet christelijke religie van deze stammen. Zij werden voorzichtiger, zij zochten
bewust naar aanknopingspunten. Aanvankelijk vonden zij die in de sociale structuren
van die culturen en geleidelijk kreeg het menselijk welzijn van hun gelovigen als
zodanig de aandacht. Nu luidde de formule: 'Wij zijn op aarde om God te dienen en
hier en hiernamaals gelukkig te zijn.' Acculturatie werd een begrip. Daarna kwam
het Concilie van het Vaticaan en experts (periti) werden uitgenodigd om naar
Merauke te komen. Vooral het idee 'wij zijn de Kerk' sloeg aan. Elk jaar werd een
gezamenlijke conferentie gehouden en de nieuwe visie op God, op Christus, op de
Sacramenten, op clerus en leek deed de pastoraal, die in de praktijk al jaren een
beroep deed op de leken (onderwijzers), uitgroeien tot een begeleiding van een
christenheid die zelf de verantwoordelijkheid voor kerkelijk geloofsleven op zich
nam. Acculturatie werd inculturatie.
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De bronnen
Dit verhaal over drie perioden gespreid, berust op een verscheidenheid van bronnen.
Dit vraagt om enige toelichting. Juist omdat dit boekwerk is opgebouwd uit de eigen
getuigenissen van de missionarissen, is het goed te weten dat met name voor boek
I De Pioniers veelvoudig gebruik is gemaakt van: de Annalen van O.L. Vrouw van
het H. Hart en de Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart uit die jaren. Deze
publikaties waren tijdgebonden uitgaven om het werk van de Congregatie van de
Missionarissen van het H. Hart, MSC, en de Congregatie van de Dochters van O.L.
Vrouw van het H. Hart, FNDSC, bekendheid te geven en de propaganda van het
missiewerk te bevorderen. Deze tijdschriften zelf maakten een ontwikkeling door. De
aanhalingen in boek II en III zijn uit een heel andere tijd en missen de voorzichtige
inperking van de bronnen van boek I. Het lezerspubliek van de bronnen van boek I
werd gevonden bij de doorsnee katholieke gelovigen, familie en vrienden van de
leden van die Congregaties. De missionarissen in Nieuw-Guinea die hun brieven
daarin gepubliceerd wisten, hielden rekening met deze eenvoudige gelovigen, die zij
enerzijds niet wensten te choqueren met 'het onzedelijke leven van de Papoea's' en
anderzijds hoopten te bewegen veel voor de Missie te bidden en te offeren. Vandaar
dat die 'onzedelijkheden' werden verbloemd en heel voorzichtig en vaag werden
aangeduid, terwijl de lijflijke en geestelijke armoede van deze stammen en de harde
levensomstandigheden van de missionarissen bijzondere aandacht kregen. In hoeverre deze brieven door de redactie 'gekuist' werden, is nu niet meer na te gaan omdat
deze redacteuren reeds allen zijn overleden.
Onder de titel Archivalia bevinden zich in de archieven bovendien brieven aan het
Bestuur van de MSC of aan de confraters, brieven die deze reserve en propagandatendens niet nodig hadden, maar sterk door de eigen inzichten en emoties van de
schrijvers gekleurd werden. Daarnaast bevatten die Archivalia: verhandelingen,
kleine publikaties van de missionarissen die als zodanig niet in boeken of tijdschriften werden opgenomen. Bijzonder waardevol daaronder zijn de zogenaamde Dagboeken.
De publikaties van de missionarissen in boeken en tijdschriften zijn in waarde
afhankelijk van de schrijvers, enerzijds mensen van hun tijd, anderzijds de insiders
van het missiewerk ter plaatse. Deze figuren worden in dit boek beschreven en de
onderlinge kritiek, waar deze werd neergeschreven, wordt ter plaatse vermeld.
Als bronnen worden ook aangehaald geschriften van outsiders, wetenschappers,
bestuursleden en journalisten. Deze publikaties worden niet als zodanig bestudeerd,
maar enkel aangehaald in zoverre zij betrekking hebben op het missiewerk. Daarbij
moge worden opgemerkt dat ten aanzien van het werk van het Nederlands Bestuur,
de visie van de Missie de aandacht krijgt en de opvattingen van het Bestuur als
zodanig niet worden besproken. Het Gouvernement schrijft zelf zijn eigen geschiedenis.
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Vermelding verdient het boek van dr. J.F.L.M. Cornelissen die in zijn proefschrift
Pater en Papoea (J.H. Kok, Kampen, 1988) een zeer gespecialiseerde bibliografie
publiceerde over het missiewerk op Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea. Daarvan hebben
wij dankbaar gebruik gemaakt.

De spelling
De spelling van geografische namen in dit boekwerk mist uniformiteit. Er is nog
geen internationaal vastgestelde vorm voorhanden. Daarom is in de tekst en op de
kaarten nu eens de Nederlandse, dan weer de Engelse of Indonesische schrijfwijze
aangehouden. Zo wordt de Nederlandse 'oe' in de Engelse versie 'u' en ook in de
Indonesische 'u'. De Nederlandse ' j ' wordt in de Engelse versie 'y', maar heeft in
de Indonesische de betekenis van 'dj'. De Indonesische 'c' is in het Nederlands 'tj'.
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Inleiding

Boven het continent Australië strekt zich een groot eiland uit, dat naar zijn vorm op
een vogel lijkt en dat door de Torresstraat van het Australisch vasteland gescheiden
is. Pas in de zestiende eeuw werd dit eiland door de zeevarende mogendheden
ontdekt.

De ontdekking van Nieuw-Guinea
De geschiedenis van de ontdekking van dit eiland werd beschreven door dr. A.
Wichmann in het standaardwerk Nova Guinea1, waaraan we de volgende gegevens
ontlenen: Ynigo Ortiz de Retes vertrok op 16 mei 1545 met de San Juan van het
eiland Tidore in de Molukken en bereikte op 13 juni de Geelvinkbaai op NieuwGuinea. Wichmann schrijft:
'Am 16. gelangte das Schiff an einen Archipel. Von dem Strande der grössten
Insel stiessen 23 Prauen ab, deren Insassen durch Zeichen aufforderten in eine
Bucht einzulaufen. Als man dem Ansinnen keine Folge leistete, wurden die
Seefahrer mit Pfeilen beschossen.'2
De tocht wordt vervolgd langs de kust en aan de monding van de St. Augustinrivier ging men aan land om brandhout en water in te nemen.
'An dieser Stelle', vertelt Wichmann, 'war es, an der Ortiz im Namen des
Königs von Spanien von der Insel Besitz ergriff und ihr den Namen Nueva
Guinea gab.' 3
In een nota voegt Wichmann daaraan toe:
Zum erstenmale gedruckt, und zwar in der Form Nova Guinea, erscheint dieser
Name auf der Weltkarte von Mercator im J. 1569.4
Jan Cartensz vertrekt 21 januari 1623 van het eiland Ambon en vaart langs de zuidwestkust van Nieuw-Guinea met de Pera en de Arnhem. De kapitein van de Arnhem
ging met vijftien matrozen in de sloep vissen bij het strand. Wichmann schrijft:
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Kurz darauf erfolgte ein Überfall durch Eingeborene, wobei 9 Mann das Leben
einbüssten, während die übrigen sich zu retten vermochten.5
Hij vervolgt:
Am 16. Februar gewahrte man "overhooch geberchte dat op vele plaetsen wit
met snee bedect lach..." Das hohe Gebirge dehnt sich wohl noch 30 Meilen nach
Osten aus. Das Land scheint bis hierher über viele und schöne Täler, sowie über
Flüsse mit süssem Wasser zu verfügen..., was aber für Früchte, Metalle und
Tiere sich dort vorfinden und wie dasselbe bewohnt ist, darüber können wir kein
Urteil abgeben, weil die Bewohner Wilde und Menschenfresser sind... Es sind
lange, schwarze Kerle mit krausem Haar auf dem Haupte und zwei grossen
Löchern in der Nase, ausserdem ganz nackt.
Ihre Waffen sind Pfeile, Bogen, Speere und Ähnliches.6
Zij zien op de kust, zegt Wichmann:
Eine Art Bäume, womit zweifelsohne Kasuarinen gemeint sind.7
Op 11 maart komen zij op de noordwestkust van Frederik Hendrik Eiland. Wichmann vervolgt:
... aber bereits in Büchsenschussweite davon entfernt, vermochte man nicht
weiter zu rudern, so dass zu Fuss, bis an die Hüften in den Schlamm einsinkend,
das Ufer gewonnen wurde. Hier gewahrte man frische Fussspuren und ein wenig
landeinwärts im Walde etwa 20 erbärmliche Hütten, woraus geschlossen wurde,
dass hier "arme ende miserable menschen" hausen müssten.8
Zij bereikten de zuidwestpunt van het eiland die zij 'Valsch Caep' noemden, en
gingen op 't eiland Habé aan land. Zij zagen er de vele kokospalmen, ontmoetten
later prauwen met mensen, die stukken ijzer en kralen graag aannamen.
Wichmann voegt daaraan toe:
In Ihren Kanus fanden sich einige Menschenknochen.9
Het gelukte hen niet de doortocht door de Torresstraat te vinden.
Abel Jansz Tasman vertrok in 1643 van Batavia met de opdracht, zegt Wichmann:
.. tot d'ontdeckingh van 't onbekende Zuytland, de Zuyt Oost cust van Nova
Guinea, mitsgaders d'eilanden daer omtrent gelegen.10
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Op deze tocht ontdekte hij Tasmania en op de terugweg voer hij langs de noordkust
van Nieuw-Guinea. Het volgende jaar kwam hij terug tot bij de noordwestkust van
Frederik Hendrik Eiland, voer om Kaap Valsch en passeerde de Straat Marianne en
de Bian.
Wichmann schrijft:
Weiter östlich liegt die 'Rivier d'Orangie', womit der Merauke-Fluss gemeint
gewesen sein
kann.11
Daarover wordt vermeld dat:
... das Land voller Kokospalmen und gut bevölkert ist... "Het Volk geen Liefhebber van Yzer, of Korael, quaed aerdig, maar wat Westelijker is het Volk geheel
zwart, graeg na Yzere hoeken en doek, verwonderde sich over 't zien van
spiegels: hier vind men Hoenders, Varkens, en veel Visch." Der angegebenen
Lage nach, muss Tasman mit der Bevölkerung in der Gegend des MeraukeFlusses in Berührung gekommen sein. Dass dieselbe bösartig war, haben die
Vorgange an der Wende des 19. Jahrhunderts zur Genüge bewiesen.12
Wichmann vertelt voor 1828:
Zum erstenmale untemahm es eine europäische Macht - die Niederlande - festen
Fuss auf Neu-Guinea zu fassen, indem sie dort nicht allein eine Niederlassung
gründete, sondern auch einen beträchtlichen Teil der Insel, nämlich die ganze
West- und Südwestküste nebst einem Teil der Südküste (bis 141° E), ihrem
Besitz im Indischen Archipel einverleibte.13
In 1884 en 1885 werden Engeland en Duitsland het eens over de verdeling van oost
Nieuw-Guinea, waarbij Engeland het zuidelijke deel en Duitsland het noordelijke
deel als protectoraat op zich nam.14
In 1896 ziet de Nederlandse Regering eindelijk de urgentie in van de invoering van
daadwerkelijk bestuur, hetgeen de vestiging van bestuursposten tot gevolg heeft,
namelijk te Fakfak en te Manokwari. In die tijd heeft de Gouverneur van het
Engelse deel van Oost-Nieuw-Guinea, Sir William McGregor klachten ingediend
over de sneltochten van de kustbewoners van het Nederlandse gedeelte op het
Engelse grondgebied. Men noemde toen die snellers de 'Toegeri's'. Later kregen zij
de naam 'Kajakaja's' en ten slotte hun eigen naam: 'Marindinezen'.
In 1900 wordt de heer W. Kroesen, assistent-resident van Fakfak, naar deze zuidkust
gezonden en in 1902 wordt aan de monding van de Marorivier de bestuurspost
Merauke gesticht. Er worden honderdzestig militairen met politie en dwangarbeiders
gestationeerd.
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De missionerende Congregaties
Het is hier in Merauke dat in 1905 de eerste missionarissen aankomen: de leden van
de Congregatie van de Missionarissen van het H. Hart, om er hun missiewerk te
beginnen.
Deze eerste missionarissen kwamen uit Europa, het Europa van de negentiende
eeuw. In die wereld die economisch en sociaal opengegaan was en waarin men door
de techniek de hele aarde begon te bereiken, ontwaakte op instigatie van de kerken
een geheel nieuwe golf van missionair elan, zowel bij de Missie als bij de Zending.
Voor een speciaal gebied van deze missieactiviteit hebben wij hier belangstelling. In
Frankrijk, waar de ontkerstening een algemeen aanvaarde situatie van onkerkelijkheid en vrije zedelijkheid had opgeroepen, beleefden de geestelijken deze mentaliteit
als 'le mal moderne'. Zij zochten naar de middelen om een genezing te bewerkstelligen. Eén van hen, de eerwaarde heer Jules Chevalier, stichtte in 1854 te Issoudun
(bij Bourges) een Congregatie van priesters en broeders: de 'Missionarissen van het
H. Hart'. Hij zag hen als herauten van de Liefde die hun tijdgenoten wensten te
ontvlammen om Christus wederliefde te geven en een christelijk leven te leiden. Het
devies dat hij daarom aan zijn Congregatie meegaf luidde: 'Bemind zij overal het H.
Hart van Jezus...'.
Na vijfentwintig jaren telde de Congregatie negenentwintig paters, vijf broeders en
negenentwintig groot-seminaristen (waaronder al twee Nederlanders).
Rond 1880 eiste de Maçonnieke Regering van de Franse Republiek dat de kloosterlingen een officiële erkenning zouden aanvragen, hetgeen hun Apostolaat beperkingen zou opleggen. De missionarissen van het H. Hart (MSC) weken uit naar
Nederland. Hier kregen zij van mgr. Godschalk, bisschop van 's-Hertogenbosch, zijn
eigen buitenverblijf, huize Gerra, toegewezen (1881).
Huize Gerra werd het vormingscentrum, het noviciaat, dat onder leiding stond van
pater Ch. Piperon. Toen de eerste novicen geprofest waren en nieuwe postulanten
zich hadden aangemeld, werd het huis te klein en werd een afgedankte lakenfabriek
in de stad Tilburg aangekocht. Naast het noviciaat en de hogere studies werd daar
ook nog het Klein-Seminarie, de z.g. Apostolische School ondergebracht.
De eerste leden van de Congregatie waren ingetreden omdat zij de godsvrucht tot het
H. Hart van Jezus wilden verspreiden, met name in Frankrijk. De stichter echter van
hun Congregatie had zelf van het begin af aan ook het missiewerk in de vreemde
landen als een van de voornaamste taken van zijn instituut gezien en de jongere
garde zag met verlangen naar de verwezenlijking van dit missie-ideaal uit. Het
devies was toch: 'Bemind zij overal...' Nog tijdens het gedwongen vertrek van zijn
mensen uit Frankrijk, wat heel hét bestaan van het instituut op losse schroeven zette,
vroeg pater Chevalier zijn procurator in Rome om de Congregatie als kandidaat voor
een of andere missie voor te dragen bij de H. Stoel. Kardinaal Simeoni, prefect van
de Congregatio de Propaganda Fide, bood daarop de heel Zuidzee (Melanesië en
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Micronesië) aan, met de opdracht hoofdaandacht te schenken aan het eiland NieuwGuinea.
Intussen was in 1874 ook de Congregatie van de Dochters van O.L. Vrouw van het
H. Hart gesticht. De grote uittocht van leden van beide Congregaties naar de Missie
kon beginnen. De eerste karavaan reisde in 1881 met de avonturier Markies de Rays,
via Manila, Soerabaja, Batavia en Singapore naar Sydney. Na dertien maanden
bereikten zij van daaruit in noord Nieuw-Guinea het plaatsje Port Breton, dat aan de
zuidkust van Nieuw Ierland lag. Omdat zij daar niets dan puinhopen en graven
vonden, staken zij het Sint-Joriskanaal over en begonnen hun missiewerk op Nieuw
Brittannië.
In 1885 kwamen er twee paters, drie broeders en vijf zusters naar het ThursdayIsland aan de zuidkust van Nieuw-Guinea. Via het nabijgelegen Yule-Island bereikte
men het vasteland van Nieuw-Guinea. Dit missiegebied telde in 1910 na vijfentwintig jaar werk reeds drieëntwintig overledenen. Hun gemiddelde leeftijd lag niet
boven de vierendertig jaar.15

De stichting van de Apostolische Prefectuur
van Nederlands Nieuw-Guinea
De westelijke helft van Nieuw-Guinea was een deel van Nederlands-Indië en voor de
Regering bestond er voor heel Nederlands-Indië voor de katholieken slechts één erkende kerkrechtelijke autoriteit, n.1. het Apostolisch Vicariaat van Batavia (Djakarta).
De eerste missionarissen waren wereldheren (1808-1859). Daarna werd het vicariaat
toevertrouwd aan de Orde van de paters Jezuïeten. Zij hadden op verschillende
eilanden de zielzorg van aanwezige katholieken en de verkondiging van het christelijk geloof aan de 'heidenen' op zich genomen. Maar het was tegen het einde van de
negentiende eeuw duidelijk geworden dat dit arbeidsveld veel te uitgebreid was voor
het personeelsbestand van deze ene Orde. Vanuit Europa meldden zich daarom
andere Orden en Congregaties aan, die bereid waren om een deel van dit missieveld
over te nemen. De MSC en met name de groep jongere Nederlandse leden, dacht
nog steeds aan Nieuw-Guinea. De Jezuïeten waren in 1888 naar de Molukse
eilanden gekomen en hadden het missiewerk daar in gang gezet. De Missionarissen
van het H. Hart verklaarden zich in 1896 bereid deze Missie (de Molukken èn
Nieuw-Guinea) over te nemen. Maar de Nederlandse Regering liet weten, dat zij
geen tweede zelfstandig Apostolisch Vicariaat wenste te erkennen naast dat van
Batavia. En de MSC zelf wenste níet als een onderafdeling van dat Jezuïetisch
Vicariaat ingezet te worden. Rome begreep de houding van de Nederlandse Regering
niet, zodat de onderhandelingen geen vlot verloop hadden. Het duurde zeven jaar

15 Gegevens ontleend aan: Kerck MSC, J. de, Pater Jules Chevalier en zijn MSC-Congregatie. Uitgave
van de Missionarissen van het H. Hart, Antwerpen, 1975.
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voordat in 1902 de onderhandelingen tot resultaat hadden dat er een eigen Apostolische Prefectuur werd opgericht en erkend, n.l. de Prefectuur van Nederlands
Nieuw-Guinea. Pater M. Neijens werd benoemd tot de eerste Prefect. Met pater H.
Geurtjens vertrok hij naar de Kei-eilanden waar zij de missie van de paters Jezuïeten
overnamen in 1903. Van daaruit vertrok men in 1905 naar Merauke.16

De Missie in de Molukken
Het missiewerk in de Molukken - op Klein-Kei, Groot-Kei en het eiland Tanimbar
- wordt de basis voor het missiewerk op Nederlands Nieuw-Guinea. Pater E.
Cappers vertelt daarover in zijn boekje Een veelbelovende Missie17 en daaraan
ontlenen wij het volgende. Klein-Kei is een koraalrif, bedekt met een dunne humuslaag die begroeid is met bos. Groot-Kei is een bergland met steile rotswanden. De
uitlopers daarvan vormen kapen, waartussen een zandig strand gevonden wordt dat
een geschikte bodem uitmaakt voor kokoscultuur. Te zamen bedraagt het bevolkingsaantal (rond 1919) een dertigduizend mensen over een honderdzestig nederzettingen
verspreid. De sociale opbouw kent drie klassen: de adel (mèl-mèl), de burgerij (rènrèn) en de slaven (iri-iri). De taal is een van de vele Maleise varianten. De mannen
dragen alleen een schaamgordel, de vrouwen een sarong van boven de borst tot
onder de knieën. Zij leven van hun tuinen, van jacht en visserij. Zij staan bekend als
goede timmerlieden en bekwame botenbouwers. De hoofdplaats is Toeal op KleinKei, de plaats van de controleur en de haven van de Koninklijke Pakketvaart
Maatschappij (KPM), het centrum van handel in hout, kopra, vis, gedreven door
Chinezen, Arabieren en Makassaren. Op Groot-Kei is te Banda-Elat een posthouder
gestationeerd, tevens gezaghebber. De Keiees van die tijd was animist, de godheden
waren zon en maan. Zij hadden hun priesters. Een klein gedeelte van de bevolking
was reeds tot de Islam overgegaan (Doellah op Klein-Kei en een vijftien kampongs
op Groot-Kei). Rond 1880 begonnen de Islamieten systematisch propaganda te
maken en elk jaar nam het aantal Mekkagangers toe. De Resident van Ambon
verzocht de Apostolisch Vicaris van Batavia missionarissen te zenden om een dam
op te werpen tegen de Mohammedaanse vloedgolf.
De paters Jezuïeten namen in 1888 deze taak op zich, namelijk de paters J. Kusters
en J. Booms. Het eerste jaar kreeg men geen toegang. Booms werd verplaatst naar
Flores. Kusters hield vol, kreeg voet aan wal te Langgoer bij Toeal. Zijn medische
hulp bij een kwaadaardige koorts won de harten, vooral van de jeugd. Hij kon een
schooltje openen. In 1890 werden de eerste tien Keiezen gedoopt. De nieuw
gedoopten bleken ijverige propagandisten; in 1891 kon het dorpshoofd plechtig
gedoopt worden en het kerkje moest reeds drie maal vergroot worden. Het getal
christenen groeide in de dorpen aan de oost- en westkust. In Langgoer werd een
opleiding voor catechisten opgezet. Dezen zouden in de toekomst van grote betekenis blijken te zijn als onderwijzers (goeroe's) en catechisten op Zuid-Nieuw-Guinea.

16 Symbolum historiae MSC. Romae, 1966.
17 Cappers MSC, E., Een veelbelovende Missie. Tilburg, 1919.
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Een tweede pater kwam met twee broeders. In 1896 mochten de missionarissen
reeds 1423 H. Communies uitreiken. De Apostolisch Vicaris van Batavia kwam het
H. Vormsel toedienen. Na de overdracht aan de Missionarissen van het H. Hart
(1903) kwamen nieuwe krachten uit Nederland en geleidelijk aan - in dorp na dorp,
gedeeltelijk of geheel - namen de mensen de christelijke godsdienst aan. De wegen
tussen die dorpen waren nog zeer slecht, de eerste hutjes van de paters en broeders
nog hoogst armoedig, maar de Keiese timmerlieden bouwden onder leiding van de
broeders de ene pastorie, de ene kerk na de andere, waarbij de onderlinge wedijver
de 'gelovigen' aanzette elkaar de loef af te steken. Per jaar kwamen er tweehonderdvijftig christenen bij.
Van bijzondere betekenis was de komst van de Zusters Franciscanessen, 1905, voor
de opvoeding van de vrouwelijke jeugd. Hun invloed bereikte beide eilanden. Kort
na hun aankomst sloeg een pokkenepidemie toe, het aantal slachtoffers liep op tot
vijftienhonderd. De mensen vluchtten de bossen in, lieten zieken en stervenden aan
hun lot over. De missionarissen bleven op hun post om hulp te bieden.
Van Klein-Kei uit werd Groot-Kei bezocht, maar de mensen toonden geen belangstelling. In 1902 sleepte een choleraepidemie acht procent van de bevolking ten
grave. Ook vijfenzestig van de elfhonderdachttien christenen stierven. Men telde
honderdvierenvijftig catechumenen en honderdtachtig schoolkinderen.
Groot-Kei begon na 1906 schoorvoetend open te gaan. Over het dorp Hollat staat in
een brief:
We woonden in het begin in een hutje waar wind en regen van alle kanten
binnendrongen; soms moest ik 's nachts tot drie maal toe verhuizen om geen
gedwongen bad te krijgen. Datzelfde huis deed dienst als kerk, school, eetzaal en
slaapverblijf. In de drie maanden dat ik hier zit, heb ik heel wat stenen versjouwd. We zijn in een echt bergland en zodra men iets wil bouwen, is het aanstonds "ophogen". Weken achtereen heb ik niets anders gedaan.
Op beide eilanden beïnvloedden de partijen in de dorpen de uitkomst. Naast de
katholieke catechist, werd een protestantse voorganger binnengehaald. De Mohammedanen spanden al hun krachten in de mensen tot hun godsdienst over te halen
door lasterpraatjes over de katholieke godsdienst en door de inlanders met bedreigingen bang te maken. Zo wedijverden katholieken, protestanten en islamieten met
elkaar. Tegen zulk een schok was het heidendom niet bestand. Willens of onwillens
ging men naar de een of andere godsdienst over. Voor 1910 staan voor de Prefectuur
negenentwintighonderdveertig gedoopten aangegeven en negenhonderdnegenentwintig catechumenen, verdeeld over vijf hoofdstaties, vierentwintig bijstaties op KleinKei en vier hoofdstaties en negen bijstaties op Groot-Kei. Er werkten zestien
priesters, twaalf broeders en tien zusters.
Zuidwest van de Kei-eilanden liggen de Tanimbareilanden. Van de zesenzestig zijn
zeven eilanden bewoond. De bevolking bedraagt ± 30.000 mensen. Jamdena is het
grootste eiland van de groep, enigszins heuvelachtig, hoger dan de overige kraalvor7

mige. De bodem is zeer vruchtbaar, bossen (met ijzerhout), tuinen en kokosbomen
(langs de kust). De bewoners zijn van het Maleise ras, zonder Papoea-menging, licht
van kleur. Vroeger waren zij gevreesd als wild, wreedaardig en woest, koppensnellers. Nog blijven zij brutaal, strijdlustig en licht ontvlambaar. De mannen zijn lui, de
vrouwen vlijtig, de jongelui pronkzuchtig. De standenindeling gelijkt op die van de
Kei-eilanden. De kleding is zwierig en rijk aan sieraden. Buiten tuinbouw, jacht en
visserij vervaardigen mannen prauwen en smeden wapenen. Allen kennen het stoken
van arak uit palmwijn. De dorpen waren gebouwd als vestingen vanwege de
onderlinge vijandschap. De plaats Saumlaki op zuid Jamdena is de standplaats van
een civiel gezaghebber Chinese en Makasaarse handelaren hebben zich daar
gevestigd. De Tanimbarezen vereren zon en maan, spreken van één Grote God, één
God Middelaar en een God van de onderwereld. Ieder huis heeft een offerplaats voor
de godheid en een voorde voorouders. Zij kennen priesters.
Toen op de Kei-eilanden de voornaamste plaatsen bezet waren en de Missie op
Nieuw-Guinea was opgericht, begaf de Prefect pater Neijens zich in 1910 op reis
naar Tanimbar en aangezien de ontvangst hoop gaf, vertrokken in september van dat
jaar de eerste missionarissen daarheen. Zij werden enthousiast binnengehaald. Maar
de eerste twee jaren maakte de 'grote liefhebberij: vechten en snellen' het onmogelijk met schooltjes te beginnen. In 1911 kwamen de protestanten; in 1912 werden
een zeventig boosdoeners naar Ambon overgebracht en werd 'orde en rust' bereikt.
Scholen werden ijverig tezocht, catechismus onderricht in de taal - met behulp ook
van catechisten uit Kei -had succes. In 1913 vond reeds het eerste doopfeest plaats,
vooral van kinderen. Einde 1914 vermeldt de statistiek: 528 gedoopten, 334 catechumenen, 3 paters, 2 broeders, 14 catechisten. De aanvankelijke tegenstand om
meisjes naar school te aten gaan werd overwonnen. Onze beste propagandisten
waren de kinderen zelf, die de ouderen bewerkten om ook ter kerke te komen.
Doopfeesten volgden elkaar op. In 1916 telde men 2554 gedoopten, 47455 H.
Communies. Ook op het eiland Fordate werd begonnen. In 1917 waren de getallen:
3410 gedoopten, 4 hoofdstaties, 18 bijstaties, 4 paters, 3 broeders, 27 catechisten,
71714 H. Communies; in 1918: 3810 gedoopten. Intussen was er ook een school
voor eigen catechisten geopend.
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I Het begin

De stichting van de bestuurspost Merauke
Vanuit zee bekeken ziet men van de zuidkust van Nieuw-Guinea niets dan een
donkere lijn van hoge klapperbomen, waartegen hier en daar een groep van lage
hutten gelegen is. De mensen bewonen achtenzeventig dorpen op geringe afstand
van elkaar gelegen, verspreid langs dat hele strand met ervóór een visrijke zee en
erachter wildrijke jachtvelden. De kleinste dorpen tellen 'n honderd, de grote 'n
duizend inwoners.1
Daarachter strekt zich een immens laagland uit tot aan de grote Digoelrivier die van
de bergen afdaalt. Dat laagland is, doorsneden met moerasrivieren, in de droge tijd
een savanne en in de natte tijd een ondergelopen land. Er groeit eucalyptus in de
vlakten en regenwoud op de heuvels. Aan de kust vindt men een breed strand aan
de voet van zandige oeverwallen. Daarop bevindt zich die overvloed van klappers en
hebben die vele dorpjes zich genesteld.2 Het aantal inwoners werd in het begin van
deze eeuw geschat op vijfentachtighonderd aan de kust en zesduizend in het diepe
binnenland.3
Het waren de meest oostelijk wonende kustpapoea's die toen onder de naam
Toegeri's ervan verdacht werden hun snel- en rooftochten tot over de grens van het
onder Engels beheer staande deel van Nieuw-Guinea uit te breiden.
Dr. Van Baal schrijft:
In die jaren was de Nederlandse belangstelling voor Nieuw-Guinea eerst aan het
ontwaken. In 1891 werd de K.P.M. contractueel verplicht enkele malen 's jaars
ook de Zuidkust aan te doen en vermoedelijk zou men nog lang niet aan inmenging gedacht hebben, indien in juni 1892 de Toegeri's niet opnieuw op sneltocht

1

2
3

Kolk MSC, J. van de, Bij de Oermenschen van Nederlandsen Zuid-Nieuw-Guinea. Uitgave van de
Indische Missievereniging, Sittard, 1919, p. 8.
(Verder geciteerd als: Bij de Oermenschen)
Baal, J. van, Ontglipt Verleden, I., Franeker, 1985, p. 98.
(Verder geciteerd als: Ontglipt Verleden, I.)
Baal, J. van, 'De bevolking van Z.N.Guinea onder Nederlandsch Bestuur: 36 Jaren', in: Tijdschrift
voor Ind. Taal-, Land- en Volkenkunde, deel LXXIX, jg. 1939, afl. 3.
(Verder geciteerd als: 36 Jaren)
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waren gegaan, waarbij zij zich zelfs tot vlak bij Daru vertoonden. Naar aanleiding van door de Britse Regering gevoerde vertogen besloot men thans voor het
eerst tot ingrijpen. In november vertrok Hare Majesteits "Van Galen" naar de
Zuidkust met aan boord een posthouder, die te Sarire geplaatst zou worden en
een missionaris, pater Van der Heijden, om poolshoogte te nemen, of in deze
streken wellicht gelegenheid zou zijn tot uitbreiding van het Missiewerk. Op 7
december werd de posthouder Van Ahee met twaalf politiesoldaten te Sarire aan
wal gezet, waar zij een blokhuis betrokken. Lang hebben zij het er echter niet
uitgehouden. Het blokhuis werd reeds op 20 december overvallen en ofschoon
men de aanval wist af te slaan, werd het de bezetting zo moeilijk gemaakt, dat
Van Ahee dankbaar was zich op 6 januari 1893 met de zijnen aan boord van de
K.P.M.-boot "Camphuys" te kunnen inschepen. Dus ging het leven in ZuidNieuw-Guinea opnieuw ongestoord zijn gang, totdat men eind december 1899
een drietal officieren van de "Pel" (een K.P.M.-stomer) vermoordde. Toen begon
het Hollandse geduld op te raken en vertogen van Britse zijde schijnen het hunne
daartoe te hebben bijgedragen. Eind 1900 zien we tenminste de assistent-resident
van Fakfak, de heer Kroesen, op Thursday-Island in conferentie met de Britse
autoriteiten en onmiddellijk daarna op strafexpeditie ter Zuidkust.4
Broeder Alexis Henkelman, de kapitein van de boot van de Missie op ThursdayIsland vertelt in een brief daarover het volgende:
Zij plunderden al wat zij op hun weg ontmoetten en namen ook vele bewoners
mee die als slaven of levende eetwaar werden behandeld. In het begin wilde het
Nederlandse Gouvernement zomaar niet aannemen dat deze plunderaars uit het
Nederlandse gedeelte van Nieuw-Guinea kwamen en daarom werd het s.s.
Serdang naar Engels Nieuw-Guinea gezonden om een onderzoek hieromtrent in
te stellen. De Serdang kwam en een magistraat van het Engelse Gouvernement
vergezelde haar op de reis naar de plaats der plunderingen. Het toeval wilde dat
zij juist aanlandde, toen een van die Toegeribenden weer de grens was overgestoken om hun moordtocht voort te zetten. Een van de roeiboten met enige soldaten
lag aan de mond van de rivier toen een groot aantal prauwen in de nacht de
rivier kwam afzakken. De drie eerste prauwen kwamen in aanraking met de
roeiboot. Een regen van pijlen viel neer op de boot, maar de geweren spraken
natuurlijk ook en twee der prauwen kantelden, terwijl de meeste opvarenden
werden doodgeschoten. Nu wilde de ganse vloot nog eens beproeven de boot
machtig te worden, maar, ziende dat zij het niet kon uithouden, voer zij de rivier
weer op. De volgende dag werden andere boten met soldaten de rivier op
gestuurd; zij vonden wel de prauwen met nog veel bogen en pijlen, maar de
Toegeri's waren natuurlijk over land de grens overgetrokken. Een weinig hoger
de rivier op vond rnen een dorp waar tweeëntwintig onthoofde lijken lagen.
Daarenboven hadden de moordenaars nog twee knapen levend meegenomen. De
heer Kroesen, Resident te Fakfak, door de Indische Regering belast met het

4
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Baal, J. van, '36 Jaren', pp. 328-329.

onderzoek, kon wel geen betere proef van die moord- en plundertochten onder
ogen krijgen. Daarna keerde de Serdang terug en er werd besloten dat zij
vergezeld van de Sumatra die gevreesde Toegeri's eens een goede les zou gaan
geven. Te dien einde besloot men ook er een blijvende nederzetting te vestigen.5
Van Baal vervolgt:
Van dit ogenblik af hebben de gebeurtenissen een snel verloop. Besloten wordt
tot vestiging van een bestuurspost aan de Maro en nog in 1901 wordt de Afdeling Zuid-Nieuw-Guinea afgesplitst van Fakfak en onttrokken aan het zelfbestuursgebied van Ternate. Het wordt een zelfstandig Gewest met de assistentresident van Fakfak de heer Kroesen, als bestuurshoofd. Op 14 februari 1902
waait voor het eerst de driekleur op de plaats van het tegenwoordige Merauke.6
Bij de eerste kennismaking', schrijft later pater P. Vertenten MSC,
'waren de koppensnellers wel erg bang, maar hun nieuwsgierigheid was nog
groter. Zij roeiden, staande in hun ranke prauwen, naar dat wondergrote drijvende gebouw, dat niet geroeid werd en toch met snelle vaart zich verplaatste, dat
grote rookwolken uitblies, dat vol vreemde mensen zat - allemaal gekleed - dat
een wapperende vlag droeg, die ze heel in de verte al hadden opgemerkt als een
rode vlek, rood als het pruimsel van de betelnoot. Dat grote schip lag daar nu stil
in de Marorivier. Zeer langzaam en omzichtig naderden zij. Kaja! Kaja! Kaja!,
riepen zij, altijd maar weer Kaja! Dat wil zeggen: Vrienden! Vrienden! Wij
komen als vrienden! De vreemden wenkten hun vriendelijk toe. Wederzijds was
er het verlangen naar kennismaking. De heren aan boord beantwoordden de roep
met de vraag in het Maleis: "Kwé orang Kajakaja?" Zij verstonden het verkeerd,
maar het effect was uitstekend. Riepen de vreemdelingen ook niet de vredesroep?
Kaja! Kaja! Onder die vredesklanken werd kennisgemaakt en bestegen voor het
eerst de primitieven van de Zuidkust de valreep van een moderne oceaanstomer.
Er werd gesproken met allerlei gebaren. De heren wezen ook naar de stroom.
"Maro ka", zeiden ze, "dat is de Maro". Zo is de naam van Merauke ontstaan.
De mensen zelf spreken nooit van Merauke, maar van Ermasoe; zo heet de plaats
voor hen waar nu de kantoren van de Regering staan.'7
De vestiging Merauke bestond uit een stuk grond van driehonderdvijftig vierkante
meter. Beginnend bij de steiger had men langs de rivier een brede dijk opgeworpen
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Henkelman MSC, broeder Alexis, Brief, in: Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart. Uitgave van
de Missionarissen van het H. Hart, te Tilburg, jg. 14, 1904, p. 47.
(Verder geciteerd als: Almanak)
(Voor de aanhalingen uit die tijd is de huidige spelling aangehouden.)
Baal, J. van, '36 Jaren', p. 329.
Vertenten MSC, P., Vijftien jaar bij de Koppensnellers van Nederlandsch Zuid-Nieuw-Guinea.
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en van de steiger uit was een weg opgehoogd naar de daarachterliggende strandwal.
De woningen, alle in hout opgetrokken, stonden op cementen blokken, want bij hoog
water stroomde de rivier over de sluisdeuren. Aan de enkele wegen lagen de
kantoorgebouwtjes en de verblijven zowel van het binnenlands Bestuur als van de
militairen en de politie. Aan een andere straat verrezen al heel spoedig woningen en
winkels van Chinese handelaren.8 Men had voor de watervoorziening een artesische
put geslagen, maar het water bleek vermengd met zwavel. Het stonk een uur in de
wind. De eerste jaren liet de gezondheidstoestand van de bewoners veel te wensen
over. Malaria en beriberi hadden tot gevolg dat vaak ambtenaren en gestraften
(dwangarbeiders) naar het ziekenhuis in Ambon moesten worden overgebracht. Het
hele terrein was omheind met prikkeldraad. Al had de aankomst op 12 februari 1902
een feestelijk verloop gehad, reeds op 26 februari probeerden de Papoea's de
indringers te verjagen.9 Pater Vertenten vertelt:
Maar toen de blanken daar een tijdje waren en vrij hun gang gingen, toen
voelden de oorspronkelijke bewoners dat het uit was met hun onbeperkte vrijheid
en zij hielden raad. Van de vele dorpen kwamen in het geheim de mannen
bijeen. Het besluit was kort en krachtig: weg met de vreemdeling! Met een
tweeduizend man vielen zij de bezetting aan (een tweehonderd man sterk)
midden in de nacht, maar zij liepen tegen iets vreemds: prikkeldraad. De schildwacht gaf alarm, een salvo en instinctmatig lieten allen zich op de buik vallen.
Op hun ellebogen trokken zij zich vooruit tussen bos en kreupelhout, dat tot vlak
bij de omheining stond. Ze rukten al af wat hun hinderde, scheurden hun
oorlellen en neusvleugels. Ze hoorden de kogels fluiten boven hun hoofden. De
aanval was mislukt. Van lieverlede werd alles weer bijgelegd.10
Uit het Gouvemementsarchief van Merauke komen hierover de volgende gegevens:
De veiligheid hield op bij het prikkeldraad. Daarbuiten was de Marind heer en
meester, en wie zich daar ongewapend waagde was zijn leven niet zeker, wat in
het bijzonder dwangarbeiders met vrijheidsaspiraties tot hun schade ondervinden
zouden. Op 13 Maart werden dertien gedroste gevangenen van een vijftien man
sterke groep gesneld, in April wederom zes, in Augustus zelfs zesentwintig van
een groep van achtentwintig. Wel trokken patrouilles her- en derwaarts om de
daders op te sporen, maar de moeilijkheden waren niet gering. Men beschikte
slechts over één tolk en het uitgestrekte land was nog volslagen terra incognita.
De daders vatten was natuurlijk uitgesloten. En zo moest men zich wel vergenoegen met inbeslagname van de koppen en met medenemen van de gijzelaars. De
laatste maatregel heeft echter nimmer veel uitgewerkt. De bevolking begreep er
kennelijk de portee niet van en liet de gijzelaars rustig waar zij waren. Het
succes was dan ook niet overweldigend: in November werd nabij Wendoe zelfs
een patrouille overvallen. Acht aanvallers lieten het leven, maar toen was ook het

8 Baal, J. van, Ontglipt Verleden, I, pp. 104 e.v.
9 Baal, J. van, '36 Jaren', p. 329.
10 Vertenten MSC, P., Vijftien jaar, p. 9.
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ergste geleden. Men was nu blijkbaar overtuigd van de meerdere kracht der
vreemde wapenen."
Het was echter niet alleen de superioriteit van de bewapening, het was veeleer de
ijzerhonger van de kustbewoners, die hen het bezoek en verblijf van de handelaren
voorlopig deed aanvaarden. Toen zij over de eerste schrik heen waren, zagen zij de
vreemdeling als de arme drommel, die blijkbaar in eigen land niet genoeg te eten
had en daarom op het rijke land van de Marind was afgekomen om zelfs hun
kostbare zaken tegen klappernoten in te ruilen. Die kostbare zaken waren: bijlen,
messen en kleding. Zo ontstond er een marktplaats waar de vreemdelingen van de
vestiging de eigenlijke bewoners konden ontmoeten. De beide partijen zagen er
elkander als gelijken en waren tegelijkertijd wederzijds vervuld van minachting.12
In Merauke waren reeds in 1903 twee Europese winkels en twaalf toko's van
Chinezen. Handelaren waagden het klappers te gaan opkopen in de dorpen aan de
kust en bleven daar zelfs overnachten. Hun aantal groeide zeer snel en zij lieten
zeilprauwen komen voor de handel. In 1906 waren er al zes van zulke schepen.
Gedroste dwangarbeiders werden nu door de bevolking teruggebracht. Er was vrede
met de vreemdelingen die door de bevolking wel nog altijd 'poe-anim', d.w.z.
'schiet-mensen' genoemd werden.
Vrede! Althans dat had men gedacht. Toen de eerste ijzerhonger was gestild en het
gedrag van de vreemdelingen afpersing, diefstal en ongewenste omgang met hun
vrouwen meebracht, sloeg de bevolking hard terug. Er vielen weer koppen en de
vreemdelingen namen zelf wraak en brandden een kampong af. Het Bestuur probeerde in te grijpen, maar de politie kon de situatie niet aan. Het Gouvernementsarchief
van het Bestuur te Merauke vermeldt:
april 1906:
een Chinees in Jewati, vlakbij Merauke van zijn vis beroofd. Een
handelaar te Keiboersee beroofd en verjaagd;
mei:
een bij Keiboersee op het strand gelopen prauw vernield en de
lading in het water geworpen. Tuchtiging van Sarire, Borin en
Keiboersee wegens een sneltocht naar Engels gebied ondernomen;
juni:
twee schipbreukelingen te Oeroemb op anderhalf uur afstand van
Merauke gesneld;
september:
de handelaren uit Okaba-Alakoe verdreven met verlies van een
dode en drie gewonden;
oktober:
de toestand is dermate verergerd dat de kust van Sangasee tot en
met Makalin voor alle handel gesloten moet worden.
Daarnaast is er rechts en links onenigheid over met poe-anim getrouwde en daarna
weer weggelopen Marindinese vrouwen. Het contact is te nauw geworden en de

11 Baal, J. van, '36 Jaren', pp. 330-331.
12 Baal, J. van, '36 Jaren', p. 331.
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handelaartjes, vervuld van superioriteitswaan gedragen zich te veel als heer en
meester. Het was niet het puikje, dat hier was geïmmigreerd en de aanwas van
ontslagen gevangenen die er de voorkeur aan gaven hier te blijven, deed het gehalte
er niet op vooruit gaan.
Door al deze wederwaardigheden komt er een zenuwachtige stemming. Wanneer er
een stomer in zicht is, vlucht de bevolking van de bij Merauke gelegen kampongs
het bos in. In juni 1907 wordt Okaba aangewezen als politiepost en hiermee was de
eerste steen gelegd voor effectief bestuur, ook aan de overzijde van de Bian. Aan
alle zijden had men iets geleerd: het Bestuur om beter op de handelaren te letten; de
bevolking matiging om zelfs waar zij in haar recht stond, dit recht te zoeken bij het
Bestuur; de handelaren om voorzichtiger te zijn.13

De stichting van de missiepost Merauke
De heer Kroesen had op zijn tocht naar Engels Nieuw-Guinea aldaar de katholieke
missie leren kennen, met name in de figuur van broeder Henkelman. Deze gaf hem
het adres van zijn Congregatie in Tilburg waaraan de Apostolische Prefectuur van
Nederlands Nieuw-Guinea was toevertrouwd. De Prefect, pater Matthias Neijens,
verbleef te Langgoer op de Kei-eilanden en via Tilburg ontving deze de uitnodiging
van de heer Kroesen om naar Merauke te komen (zie p. 16). Zijn uitnodiging betrof
een bijdrage aan de vorming van een nieuwe maatschappij, waarin de taak van het
Bestuur (orde en rust te brengen) zou kunnen gedijen.
Pater Neijens heeft de gebeurtenissen in 1904 als volgt weergegeven:
Met beide handen greep ik het voorstel van de bestuursambtenaar aan om
Merauke te bezoeken en te proberen daar een missiepost te vestigen onder de
wilde Kajakaja's. Maar... hoe in aanraking te komen en om te gaan met die
woeste natuurmensen, die berucht zijn om hun moordzucht, en wier taal men niet
verstaat? Een taal, die men slechts woord voor woord van die koppensnellers zelf
moet afluisteren en afleren! Slechts twee woordjes van hun taal had ik toevallig
vernomen: igis, dit is "naam" en kaj, dit is "goed". Met dat beetje taalkennis zou
ik op pad gaan en de verschillende dorpen bezoeken. Ik verwittigde de heer
Kroesen dat ik naar de dorpen zou gaan om in aanraking te komen met de
wilden: "Oh, dat is goed, Prefect", was het antwoord, "maar alleen mag ik u niet
laten gaan. Gij weet wel, die mensen zijn niet te vertrouwen: voor twee dagen
hebben zij nog een Chinees vermoord. Ik zal u daarom enige soldaten meegeven,
dan kunt gij de tocht veilig wagen."
"Ik dank u wel voor uw bezorgdheid, Resident, maar u zal het mij niet kwalijk
nemen, dat ik niet verkies met uw soldaten naar die mensen te gaan. Zij zullen
denken, dat ik ook een soldaat ben; zij zullen mij dan met achterdocht ontvangen
en nooit zal ik zo het vertrouwen van die mensen winnen. Nogmaals, mijnheer
de assistent-resident, laat mij alleen gaan; maakt u niet bezorgd voor mij." De

13 Baal, J. van, '36 Jaren', p. 335.
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assistent-resident gaf toe, doch vermaande mij om toch vooral voorzichtig te zijn
en mijn leven niet roekeloos in gevaar te brengen. De uitrusting van de tocht was
spoedig klaar. Als soldaat van Christus wapende ik mij niet met revolver, pistool
of dolk, maar deed opzettelijk mijn lange zwarte toog aan om mij te doen
onderscheiden van soldaten en andere vreemdelingen, nam onder de ene arm een
kistje met verbandstoffen om wonden te kunnen verbinden, onder de andere arm
een kistje met kraaltjes en trok moedig naar het dichtstbijgelegen dorp der wilde
koppensnellers: Nowari. Na enige kwartieren gaans kreeg ik de hutten in zicht.
Vóór het dorp lagen een twintig a dertig Kajakaja's lui tegen de grond. Zodra zij
dien 'onbekende mens' daar zagen aankomen sprongen allen woest en dreigend
op en kwamen naar mij toe. Op enige passen afstand bleven zij staan en begonnen die vreemde verschijning met wantrouwende blikken van alle kanten op te
nemen. Ik bleef onverschrokken temidden van die troep 'diermensen'; geheel hun
naakte lichaam droop van de kokosolie; grote varkenstanden staken door hun
misvormde neus; hun armen en borst waren omhangen met vieze voorwerpen en
in hun handen hadden zij hun boog en pijlen, of lans en knots. Ik deed mijn best
om die mensen te laten zien, dat ik niet gekomen was met vijandige bedoelingen:
ik lachte en knikte vriendelijk met het hoofd, nam snoeren van kralen, zwaaide
ermee naar hen toe om te kennen te geven dat alles voor hen was en trachtte
aldus door gebaren te laten zien dat ik kwam als vriend.
Een van de Kajakaja's, zeker de moedigste, kwam reeds dichterbij en waagde het
eindelijk om die vreemde blanke mens aan te raken; en toen dit goed afliep,
wilden de anderen tonen dat zij ook niet bang waren. De kring werd nauwer en
allen moesten de bezoeker eens aanraken. Anderen trokken eens aan mijn grote
baard en weldra werden zij zo vertrouwelijk, dat zij met hun vuile handen in
mijn baard kwamen wroeten, of mij met wilde ogen kwamen aanzien, onder de
uitroep van "so, so, so." En ik putte mij maar uit in vriendelijkheid, gaf kraaltjes,
en boog en knikte met het hoofd en... had alle vriendschap verworven!
Nadat die eerste kennismaking zo gelukkig was afgelopen en de algemene
verwondering en het vreugdebetoon waren bedaard, klopte ik de dichtstbijstaande
wilde op de borst en zei: "kaj" (goed)! Dit begroeten werd beantwoord met een
springen van blijdschap, met uitroepingen van plezier. Nu ging ik de gehele rij
langs, klopte de mensen op de borst en zei telkens: "kaj, kaj, kaj!" Zij waren dus
allen goed, goede mensen. Vervolgens wees ik met de hand op en neer, naar
mezelf en naar de omstaande wilden en herhaalde: "kaj, kaj" (goed). Wij zijn
goed voor elkaar, dus wij zijn goede vrienden... En de lui sprongen en schreeuwden van pret!
Daarop richtte ik mij tot een van de Kajakaja's en vroeg "igis? igis?" (naam?).
Die wilde had toch zoveel verstand om te begrijpen, dat ik naar zijn naam vroeg.
Hij zei dus zijn naam. Ik had mijn notitieboekje reeds klaar en schreef die naam
op: Wangeer. Daar begrepen die koppensnellers niets van, wat die mijnheer daar
deed terwijl hij met zijn hand over een wit blaadje ging. Bij de volgende deed ik
juist hetzelfde en zo de gehele rij langs. Nu begon ik de namen van mijn boekje
af te lezen. En telkens als een wilde zich bij de naam hoorde noemen, wat dit
een uitbarsting van vreugde en bewondering!
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