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Memoires van een·'grootalleensprekend rechter'
VOORMALIG PROCUREUR-GENERAAL GONSALVES HET MEEST ENTHOUSIAST OVER ZIJN TIJD IN DE BALIEMVALLEI

E
EN VAN de laatste ontdek 
kingsreizigers noemt hij zich
zelf, Rolph A. Gonsalves, pro
cureur-generaal in ruste en

voormalig 'pacificator ' van Nederlands
Nieuw-Guinea:Anderen noemden hem
'de blanke god van de Baliemvallei', .
'Gunsalvo' en later de 'ijzeren' officier
van justitie. Twee jaar geleden ging hij
met pensioen. Nu kijkt hij terug op zijn
loopbaan: 'Die begon in de rimboe en
eindigde hierin ook in zekere zin.'

In 1954 solliciteert hij, na zijn rech
tenstudie in Leiden, naar een post als
ambtenaar van het Binnenlands Be
stuur op Nieuw-Guinea . 'Een aanstel
ling daar is zijn laatste kans op koloni
aal avontuur, beseft de zoon van een op
Java geboren huisarts. Voor vertrek
zegt hij nog tegen zijn vader: 'De actie
voor het behoud van de band met Indië
is mislukt. Ik heb altijd gezegd dat wij
daar iets goeds hebben gedaan voor de
mensen, en dit is de laatste kans te
bewijzen dat ik in dat voetspoor verder
wil.'

Nederlanders in Nieuw-Guinea wa
.ren niet uit op geld en gewin, verdedigt
Gonsa lves de toen al zeer omstreden
aanwezigheid van Nederland op het
eiland. 'Het was de ,bedoeling land en
volk in een versneld tempo te ontwik
kelen om het zo .spoedig mogelijk in
staat te stellen het zelfbeschikkings
recht uit te oefenen.' Eerst moesten aan
de bewoners van deze 'adembenemend
mooie oase' de westerse normen en
waarden worden opgelegd. .

Al snel na aankomst in Nieuw-Gui
nea verwerft de ambitieuze jonge amb
tenaar een eervolle' opdracht. Hij moet
het Nederlands gezag vestigen in een
over land nagenoeg onbereikbaar ge
bied van Nieuw-Guinea , de Baliemval
lei. Begin 1958 wordt hij met een vlieg
tuig in deze vallei afgezet. Er wonen
zestigduizend papoea's, die regelmatig
met elkaanin conflict zijn. In deze stam
mentwisten vallen dan volgens Gonsal
ves jaarlijks vele honderden doden.
Moord en roof (van varkens en vrou
wen) zijn aan de orde van de dag.

/ Ik had een strikte opdracht. Ik moest
binnen de kortst e keren het gezag vesti
gen', vertelde Gonsalves aan zijn ghost
wr iter, de chefvoorlichtingvan het OM,
G.J. Verhoog. Bij zijn werk op Nieuw
Guinea laat Gonsalves zich leiden door
het rekbare beginsel dat 'een goed be
stuursambtenaar handelt naar bevind
van zaken'. Meteen begint de 'doener'
met het afpalen van een stukje grond
door middel van paaltjes die voorzien
zijn van een rood-wit-blauw geschilder
de top. 'Iemand die binnen ,h~t gebied
v~n, debestuurspost .komt, st~at ,Yilnaf
nu onder Nederlands. gezag', .deelt hij

Gonsalves op Nieuw-Guinea.

de stamhoofden mee. 'Jullie zijn alle
maal van harte w èlkom, Maar dan moet
je aan de grens je speren en pijl en boog
achterlaten.'

Korte tijd later vallen bij een stam 
menstrijd toch slachtoffers. Gonsalves .
krijgt van de regent in de Guinese be
stuursplaats Hollandia toestemming
om een eerste strafexpeditie te onder
nemen. In een van de dorpen worden
Gonsalves en zijn agenten vanuit de
struiken bestormd door 'zeker honderd'
krijgers met speren.

'Na enkele tevergeefse salvo's in de
lucht zag ik me genoodzaakt de agenten
bevel te geven: Salvo in de struiken,

_gericht!:, Het opperhoofd wordt dode
lijk getroffen. 'Het

l
was noodweer ge-

weest. Maar dat een kogel uitgerekend
het stamhoofd trof was, hoe navrant
ook, in het licht van de vrede stom
geluk. Bloedwraak bleef uit.'

Waarna Gonsalves vlot verder vertelt
dat hij van de regent de opdracht kreeg
een begin te maken met de pacificatie
van de gehele vallei. 'Die taak kwam
neer op het doen stoppen van de oorlo
gen en het invoeren van rechtspraak.'
De stammen moesten hun geschillen
voortaan aan Gonsalves voorleggen,
die door de Hollandse gouverneur werd
aangewezen als 'groot alleensprekend
rechter'.

Gonsalves, die als taak had de wester
se, normen over te dragen, komt pas
'geleidelijk tot de conclusie dat het de

enige juiste weg was het straffen in het
reguliere kader te brengen: vrijheids
straffen, boetes'. Eerst beproeft hij vele
andere method en van repressie, waar
onder 'het platbranden van hutten en
het in beslag nemen van varkens . Ook
werd geëxperimenteerd met het effect
van stokslagen als straf voor moorde
naars . 'Eenmaal heb ik zelf een lijfstraf
toegepast, omdat het een van de groot
ste stamhoofden van de Baliemvallei
betrof. Achteraf had ik er geen goed
gevoel bij. Het was een weinig verhef
fende vertoning. Ik vond het eigenlijk
ook niet passen bij de waardigheid van
de functie die ik vervulde.'

Wie Gonsalves op, zijn tochten door
de vallei lastigvalt, kan steevast rekenen
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op een krachtig weerwoord. Een regen
van pijlen wordt beantwoord met 'enige
salvo's in de lucht '. Als dat niet helpt ,
geeft Gonsalves bevel gericht te schie
ten, 'zij het laag', op de aanstormende
meute krijgers. Een van hen overlijdt
later aan een buikwond.

Bij een andere gelegenheid, Gonsal
ves loopt met een ploegje agenten in
een hinderlaag, verweert hij zich weer
met geweervuur tegen speersteken . 'Nu

. is het mis, echt mis, ging er door mij
heen. Ik schoot en zag dat ik trof. Maar
er gebeurde niks. Ze bleven steken.
Traumatisch! '

Uiteindelijk zakken drie aanvallers
dodelijk getroffen in elkaar. Enige tijd
later raakt Gonsalves, nadat hij op-

nieuw in een hinderlaag was gelopen,
met 'een waarschuwingsschot ' een krij
ger in het achterhoofd. Ook deze over
lijdt.

Gonsalves wekt de indruk zo volledig
en eerlijk ' mogelijk verslag te willen
doen, maar al te hard oordeelt hij niet
over zichzelf. Als hij een keer overspan
nen en vermagerd door wormen in zijn
maag wordt opgenomen in het hospi
taal in Hollandia, is dat voor hem geen
teken dat zijn taak misschien te zwaar
is, maar gaat het om een vervelende
ziekte die hij zo weer onder de knie
heeft. '

Gonsalves is even terug in Europa als
tot zijn verbijstering een affaire uit
breekt over zijn optreden als 'beul' van
de Baliemvallei. Ondanks bijtende kri
tiek in een onderzoek naar zijn bewind
in de Baliem, veegt de staatssecretaris
van Binnenlandse Zaken de zaak van
tafel. Als het gaat om optreden in 'pri
mitieve gebieden' moeten andere maat
staven worden aangelegd, is een van de
argumenten van de bewindsman.

Gonsa lves voegt daar in zijn boek aan
toe: 'Ikzelf begon me achteraf te realise
ren dat het een heel gevaarlijk avontuu r
was geweest in de Baliem en dat men
(het bestuur) grote risico's had geaccep
teerd. De voorgevallen incidenten

. moesten eigenlijk wel gebeuren. Maar
.als ik dan denk aan het onderdrukken
van de koppensnellerij en het kanniba
lisme'in de Asrnat, waarbij men met het
scheepsgeschut van marinevaartuigen
bombardementen op dorpen uitvoerde,
of aan de inzet van mortieren ter onder
drukking van een opstand in het weste
lijk bergland, dan heb ik nog steeds het
gevoel dat wij met minimale middelen
slaagden in de pacificatie van de Ba
liem.'

De lijn-Baliem probeert Gonsalves in
zijn latere werk bij het OM voort te
zetten, Maar zijn handen zijn meer dan
eens gebonden door een gebrek aan
daadkracht van zijn superieuren, klaagt
hij, en het verzet tegen meer eenheid in
de opsporing. De verhalen van de 'groot
alleensprekend rechter' worden daar
door allengs fletser.

In de jaren zeventig is hij landelijk
terreurofficier, als Nederland wordt ge
teisterd door een reeks gijzelingen en
bezettingen. Meteen bij de kaping van
een trein bij Wijster maakt de regering
volgens Gonsalves een 'ernstige be
leidsfout' door niet terstond hard in te
grijpen. 'Nederlandse burgers werden
voor het oog van de camera doodge
schoten! Dat je dan niets doet! Het was
voor mij dan ook onbegrijpelijk dat het
kabinet-Den Uyl maar bleef onderhan-
delen met de kapers.' '

Hoewel hij begrip had voor he"t'stre-
r

ven van de kapers - zelfstandigheid
voor de Zuid-Molukken - was 'krach
tig' optreden gewenst. 'Ik wist dat Zuid
Molukkers, daar respect voor hadden.
Ik kende hun instelling maar al te goed
van mijn dienst in Nieuw-Guinea.'

Dat de kapingvan de trein bij De Punt
in 1977 wel met geweld werd beëindigd,
net als de bezetting van het Drents pro-

. vinciehuis een jaar later, noemt Gonsal
ves dan ook een doorbraak. 'Deze jonge
mensen moesten weten dat met het Ne
derlands overheidsgezag niet valt te
spotten.'

In de nadagen van zijn loopbaan
raakt Gonsalves verzeild in het drijf
zand van de IRT-affaire. De parlemen
taire enquêtecommissie Opsporings
methoden verwijt hem onvoldoende te
zijn opgetreden tegen het ontsporen
van politieonderzoeken. Een daarop
volgend intern onderzoek pleit Gonsal
ves weer vrij. Hem werd als portefeuil
lehouder 'georganiseerde misdaad' veel
informatie onthouden, luidt het oor
deel. Bovendien had juist Gonsalves ge
probeerd meer bevoegdheden te krij
gen.

Gonsalves verwacht dat aandacht
voor het rapport ook erkenning zal op
leveren voor zijn pleidooien voor een
krachtige centrale sturing bij de .mis
daadbestrijding. Maar demedia, die wel
uitvoerig hadden bericht over zijn ver
onderstelde falen (en die ook de ge
beurtenissen in Baliem nog eens had
den opgerakeld), reageren met een
'oorverdovende stilte'. Een gefrustreer
de Gonsalves ontleen de er 'een belang
rijke motivatie' aan om zijn memoires
te publiceren.

Het is een enigszins ontluisterend
einde van een 41-jarige carrière in
staatsdienst. Aan zijn memoires is te
merken waar het hart van de voormali
ge 'cowboy liphaar' werkelijk lag. Zijn
tijd in Baliem, waar hij vrijwel alle mid
delen kon toepassen om de bevolking
in toom te houden, wordt enthousiast
en zonder spijt beschreven. Het vormt
meteen een aardige introductie in het
koloniale denken.

Na de beschrijving van zijn Baliem
tijd verliest Gonsalves zich steeds vaker
in beschrijvingen van onbenullige inci
denten in de.ambtelijke hiërarchie. En
waar meer informatie aantrekkelijk zou
zijn, met name over zijn tijd als terreur
officier, houdt hij zich in. Net als zijn
loopbaan eindigt het boek zo in mineur.
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