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Papua zelfrespect – Malang-Surabaya incident – Onafhankelijkheid  

Medio August 2019 

In deze dagen (medio Augustus) wordt een bijeenkomst gehouden van het Pacific Islands Forum 

(PIF) waar de Papua-issue al enkele jaren een terugkerend agendapunt is (eigenlijk sinds de optie van 

Papua onafhankelijkheidsstrijders om hun zaak internationaal diplomatiek aan de orde te stellen – 

rond 2013). Parallel met deze bijeenkomst vinden ook acties plaats in Papua en Indonesia in het 

algemeen. Tegelijkertijd staat “medio Augustus” in Indonesia voor activiteiten en intensieve 

aandacht rond de viering van het bereiken van de onafhankelijkheid in 1945. 

Op 15-16 Aug 2019 zijn er diverse demonstraties.  

In Jayapura wordt deze ontbonden en 65 participanten overgebracht naar het politie-complex voor 

ondervraging. In Sentani 76. Tema van protest: rechtzetting van de geschiedenis met speciale 

aandacht voor de New York Agreement, een overeenkomst die de overdracht van Papua aan 

Indonesia formuleert, inclusief de termen van de taakstelling van Indonesia gedurende de initiële 

overgangs-bestuurlijke administratie en leidend naar een referendum in 1969 – ‘one man one vote’-

systeem - voor Papua’s om hen de keuze te laten maken over hun eigen toekomst. Enerzijds is 

Indonesië de inhoud van deze overeenkomst niet nagekomen hetgeen overduidelijk blijkt in o.a. de 

manipulatie van het uiteindelijke referendum (1969), en anderzijds is deze overeenkomst een 

product van ‘derden’ (Indonesia, USA en Nederland) waarbij elke mogelijke inbreng van de meest 

belanghebbenden, de Papua bevolking, systematisch en volkomen is geweerd, laat staan een plaats 

gegeven. Tevens dient het protest als een ondersteuning van de lopende discussies binnen de PIF 

om de Papua-zaak wederom serieus op te pikken en actie te ondernemen als “Melanesisch Forum”. 

In Malang organiseert de Papua Studenten Alliantie (AMP) samen met Indonesian People’s Front for 

West Papua (FRI-WP) om te protesteren tegen de New York Agreement. De protestdemonstratie, 

rond 70 deelnemers, ontmoet halverwege met een ‘tegendemonstratie’ die ook door een ongeveer 

gelijk aantal personen wordt gevoerd. De ontmoeting leidt uiteindelijk tot verbaal geweld, inclusief 

het uitmaken van de Papua’s als ‘apen’ door de participanten van de tegendemonstratie, het gooien 

van stenen en achter elkaar aanjagen. Eenmaal tot een clash geworden grijpt politie in; een aantal 

studenten (56) worden door de politie meegenomen voor ondervraging; later kan iedereen weer 

naar huis. 

Op 16 Aug 2019 vindt eenzelfde soort actie plaats in Salatiga (Universitas Kristen Satya Wacana – 

UKSW), wederom op intiatief van AMP en FRI-WP. Deze actie verloopt zonder verdere incidenten. 

Gedurende deze demonstratie wordt ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan de militaire operatie in 

Nduga en wordt de directe terugtrekking van het leger geëist. 

Op dezelfde dag (16 Aug 2019) ontstaat een onverkwikkelijke situatie rond een asrama van Papua-

studenten in Surabaya. Het bericht verspreidt zich als zouden zij – de Papua studenten van het 

asrama - de nationale vlag hebben neergehaald en weggegooid hebben in de afvoergoot. Tot nu toe 

is volkomen onduidelijk wie het bericht heeft verspreid1. Dit bericht wordt als motief aangevoerd 

door individuele burgers en bepaalde radicale belangengroepen, zoals Front Pembela Islam (FPI) en 

                                                             
1 reminder: vorig jaar, 2018, dwong een meningte – personen van rechts radicale belangen groep – de 
studenten op dezelfde locatie om op 17 Augustus de nationale vlag te hijsen. 
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Pemuda Pancasila (PP) om zich rond het asrama op te stellen en een agressieve houding aan te 

nemen terwijl de nationale hymne werd gezongen naast het zingen van racistische liederen waarin 

Papua’s wederom als ‘apen’ worden aangeduid. Dit leidt tot verbaal geweld en agressief handelen 

waarbij de studenten niet uit hun asrama konden komen en ook geen kans hadden om zichzelf te 

voorzien van benodigd voedsel. De uitlatingen klinken in alles erg racistisch en radicaal. Vgl. 

Uitroepen als ‘Keluar! Keluar! Papua keluar!’, bunuh Papua! bunuh Papua!’ Kortom in de woorden 

van de Indonesische mensenrechtenadvocaat, Veronica Koman, “omstanders vroegen de studenten 

naar buiten te komen zodat ze hen de stad uit konden schoppen en hen doden”2. De eveneens 

aanwezige politiemacht grijpt niet in. Pas de volgende dag, 17 Augustus – de officiële nationale 

herdenkingsdag van de Indonesische onafhankelijkheid - gaat de politie tot actie over, niet gericht 

tegen de groep die het asrama omringt en afgrendelt, maar gericht tegen de studenten die in het 

asrama verblijven. Met behulp van traangas gaat de politie het asrama binnen en sommeert de 

studenten, 43 in aantal, om in de vrachtwagens van de politie te stappen, die hen vervolgens naar 

politiebureau brengen voor verhoor betreffende de beschuldiging van ‘vernietiging (destruction) en 

wegwerping (disposal)’.  

Het gebeuren in Malang en Surabaya (en in mindere mate in Semarang) wordt snel bekend in Papua 

en kleurt vervolgens de discussies, emoties en woede op de sociale media. Voor Maandag, 19 

Augustus, wordt eenieder die hart heeft voor Papua uitgenodigd de straat op te gaan en het protest 

kenbaar te maken aan de autoriteiten en samenleving in Papua en Indonesia. Met name het feit dat 

de Papua bevolking wordt uitgemaakt voor ‘een stelletje apen’ schiet de Papua’s (en vele niet-

Papua’s) in het verkeerde keelgat en wordt ervaren als een extreem contrast met de 

verwelkomende houding die de Papua’s altijd hebben getoond aan de duizenden migranten die zich 

in Papua gevestigd hebben en er een levensonderhoud kwamen zoeken. Deze ervaring van 

afgeschilderd te worden als ‘apen’ komt erg hard aan en tart het zelfrespect van de Papua op een 

volkomen onacceptabele wijze. 

De massale demonstraties op Maandag, 19 Augustus, tonen een verschillend gezicht. In Manokwari 

gaat de demonstratie gepaard met geweld, in concreto het blokkeren van wegen, het in brandsteken 

van het gebouw van de provinciale volksvertegenwoordiging als wel het bedreigen van de nodige 

eenvoudige handelslocaties (winkels etc). In Sorong wordt de woede gekoeld door 

transportfaciliteiten (motoren/auto’s) op het vliegveld-complex in brand te steken of hevig te 

beschadigen. De veiligheidstroepen hebben hun handen vol en herstellen langzaam de controle over 

de situatie. In Jayapura laat de demonstratie een ander gezicht zien; over het algemeen goed 

gecoördineerd – ook met de veiligheidsinstanties – en vooral ook vreedzaam. Een long-march wordt 

ingezet vanuit Waena en Abepura door duizenden demonstranten in de richting van Jayapura (een 

afstand van rond de 16 kilometer) waarmede werd bereikt dat het normale verkeer en activiteiten 

worden lamgelegd. Op grond van mijn directe observatie bleken overigens velen al rekening te 

hebben gehouden met deze mogelijkheid want de wegen rond Jayapura waren opvallend 

rustig/onderbezet voor een doorsnee Maandag. De demonstranten trokken naar het gebouw van de 

provinciale volksvertegenwoordiging en het kantoor van de Gouverneur van Papua, waar ze door de 

gouverneur zelf ontvangen en verwelkomd worden.  

                                                             
2 Mailing by Joe Collins, 18 August 2019 
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Ondertussen konden ook de thuisblijvers op de TV volgen wat er her en der gebeurde. De nationale 

TV-kanalen waren doorlopend in de lucht om de demonstraties te volgen en van informatie en 

commentaar te voorzien. Daaronder een groot aantal regerings-en veiligheidsfunctionarissen. Deze 

doorlopende nationale uitzending een beetje volgend, wordt ook duidelijk hoe diverse instanties de 

problematiek benaderen en analyseren.  

De president (Jokowi) weerhoudt zich van veel commentaar en doet op een sterk paternalistische 

wijze een beroep op iedereen om “elkaar te verontschuldigen” (saling memaafkan). Hij laat niet 

uitdrukkelijk blijken dat er sprake is van een belangrijk probleem dat gediend zou zijn met een meer 

leidinggevende opstelling van zijn kant. 

 De vicepresident (Jusuf Kalla) toont meer bezorgdheid over de situatie en vraagt om een duidelijke 

analyse/ onderzoek van wat hier eigenlijk aan de hand is; wat is de achtergrond van de genoemde 

incidenten in Surabaya en Malang. Hij vraagt om duidelijkheid, waarheid en openheid voor allen. 

Het nationale hoofd van de politie (Tito Karnavian) lijkt een centrale rol op zich te nemen binnen het 

uitzetten van het beleid in dit geval. Ofschoon hij vraagt om een onderzoek, laat hij ook duidelijk 

weten dat het eigenlijk gaat om een ‘klein voorval’. Kortom: allemaal kalm blijven en samen zoeken 

naar een oplossing zonder te veel emoties op te roepen. In een later stadium geeft hij aan dat het 

eigenlijk grotendeels gebaseerd is op ‘valse informatie’ (hoax), en daarmee suggereert hij sterk dat 

er eigenlijk geen wezenlijk probleem op tafel ligt zoals bijv. een evidente racistische houding van 

bepaalde personen en groepen, en een neiging van de veiligheidsinstantie (politie) om de ogen te 

sluiten voor ontoelaatbare acties van voornoemde personen/groepen. Later wordt ook 

gesuggereerd dat het eigenlijk allemaal op een ‘misverstand’ berust. 

De coördinerend minister voor politiek, rechten en veiligheid (Wiranto) vraagt ook om verder 

onderzoek, terwijl hij eveneens sterk wijst op de rol van ‘valse informatie’. Hij dringt er op aan om 

het voorval geen lang leven te geven, en waarschuwt ‘personen/groepen’ die negatief gebruik 

maken van het voorhanden incident. Hij spreekt ook zijn waardering uit voor publieke gezagsdragers 

die inmiddels publiekelijk hun excuses hebben aangeboden aan het Papua-volk.  

Zowel de gouverneur van Oost-Java (Ibu Khofifah) als de burgemeester van Surabaya (Ibu Risma) 

bieden in publieke boodschappen en persoonlijke contact met de gouverneur in Papua hun excuses 

aan voor wat is voorgevallen. Daarmede laten ze in ieder geval blijken dat er sprake is van niet te 

bagatelliseren incidenten, en tegelijkertijd dat zij deze incidenten onrustbarend vinden. Zij verklaren 

ook dat zij duidelijk een beleid voorstaan waarin plaats is voor Papua’s op een menswaardig gelijke 

voet. 

De gouverneur van Papua (Lucas Enembe) merkt op dat de veiligheidsinstanties in Indonesia zich 

bewust moeten zijn van het feit dat discriminatie, repressie, racisme en intolerantie zijn volk diep 

raken en de groei van een lokaal nationalisme alleen maar voedt. Hij spreekt zijn waardering uit aan 

de betreffende collega’s in Oost-Java en Surabaya voor hun gemaakte excuses, maar vraagt zich 

tegelijkertijd af, gezien de term ‘elkaar verontschuldigen’, waar hij zichzelf voor moet 

verontschuldigen. Hij laat geen onduidelijkheid over het feit dat gedurende tientallen jaren Papua 

heeft getoond dat in Papua alle migranten zeer goed worden ontvangen en gerespecteerd, Bhineka 

Tunggal Ika, en dat maakt het zo onverteerbaar dat juist “zijn mensen”, “de Papua’s” elders in 

Indonesia als een dier (aap) worden geïdentificeerd en behandeld. Hij verwoordt het zelfrespect van 
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de Papua en is bereid om alle Papua studenten die elders in Indonesia studeren terug te roepen naar 

Papua. Tevens roept hij alle Papua’s in Papua alsook elders in Indonesia om zichzelf niet een gedrag 

aan te meten dat de harmonie tussen etnische groepen verstoord, m.a.w. om de incidenten in 

Malang/Surabaya niet met dezelfde munt terug te betalen. Hij hoopt ook dat de niet-Papua’s in 

Papua elke vorm van racisme, discriminatie en intolerantie verwerpen.  

Mijmerend, een begin van een analyse 

Over het algemeen komen alleen gezagsdragers aan het woord op de media die de hele dag 

(maandag, 19 Aug) in de lucht zijn; daarnaast wat commentatoren die over het algemeen ook nog de 

kat uit de boom kijken en neigen voorlopig het officiële standpunt te ondersteunen. Weinig 

aandacht wordt gegeven aan mogelijke ooggetuigen die een verhelderend beeld zouden kunnen 

geven van de feitelijke gang van zaken op de diverse problematische locaties. Het blijft bij veel gissen 

en veronderstellen. Gezagsdragers neigen in hun commentaren ook zoveel mogelijk de officiële 

instanties buiten schot te houden of regelrecht hun optreden te waarderen als correct.  

Ook is opvallend dat meer aandacht wordt besteed in de media aan ongeregeldheden in Manokwari 

(o.a. afbranden van DPR en MPR-gebouw) en Sorong (vernielingen op het luchthaven complex) dan 

aan de goed gecoördineerde protest- en long-march (16 km) van duizenden Papua’s in Jayapura, die 

op een ronduit vreedzame wijze hun diep gekwetste gevoelens hebben kenbaar gemaakt aan de 

lokale autoriteiten, o.a. aan de gouverneur in Papua. 

Gaandeweg krijgen in de media (TV) termen als “elkaar verontschuldigen” en “valse berichten” 

(hoax) een centrale plaats. Er verschijnt zelfs een ‘voorzitter van de grote Papua-gemeenschap in 

Surabaya’ (BP Rumes) op de TV die verklaart dat inderdaad berichten over een ontoelaatbaar 

incident in Surabaya een valse berichtgeving is, hoax dus. De indruk is dat er langzaam een 

‘consensus gecreëerd’ wordt rond de bepalende rol van ‘hoax’. Concreet gaat zelfs het ministerie 

van communicatie en informatie zover dat op Papua vanaf 19.00 Maandag, 19 Augustus het internet 

toegang aan banden wordt gelegd. Een knap verontrustend beleid en blijkbaar alleen van toepassing 

op Papua!   

Inmiddels komen ook Papua-ondersteunende berichten naar buiten, zoals bijvoorbeeld een 

solidariteitsverklaring vanuit de Molukken, vanuit Kupang en vanuit Yogyakarta. Kortom, het 

Malang-Surabaya incident profileert zich langzaam als een niet te onderschatten nationaal 

probleem. 

De neiging om de hele problematiek te bagatelliseren is overheersend, maar daarmede los je niets 

op. Gelukkig zijn er voldoende stemmen, met de vicepresident voorop, die laten horen dat er 

inderdaad een zeer wezenlijk probleem op tafel ligt, dat een erg serieuze benadering vraagt, en 

misschien nog meer, dat vraagt om een duidelijk beleid tot op het hoogste niveau.  

Deze keer wordt een massale demonstratie in Jayapura door de politie toegestaan; waarschijnlijk 

verwachtte men te veel mensen, met een zeer hoge graad aan emoties, om de zaak in de hand te 

kunnen houden. Mogelijk speelt ook mee dat de onderhavige problematiek zo stuitend contrasteert 

met de vieringen van de nationale Onafhankelijkheidsdag op 17 Augustus. Het gevoel ook dat er 

inderdaad in Surabaya en Malang iets is misgegaan dat zeer terecht tegen de Indonesische 

autoriteiten gebruikt kan worden, nationaal alsook internationaal, terwijl het lokaal in Papua alleen 
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maar kan leiden tot een grotere politieke eenheid onder de Papua’s (lokaal nationalisme). Tenslotte 

kan ook het feit dat op hetzelfde moment Indonesia internationaal speciaal onder druk staat in de 

regionale kontakten met de Pacific (vanwege mensenrechtenschendingen) hebben bijgedragen aan 

de keuze van de politie om de demonstratie mede te coördineren in plaats van te ontbinden.  

Enige voorlopige conclusies: 

In de analyse van het conflict verplaats het accent zich steeds meer naar de rol van ‘valse 

berichtgeving’ (hoax). In hoeverre dat op feiten berust of slechts als een ‘welkome uitweg’ wordt 

ingezet is helaas niet duidelijk. Feit is dat de initiële bagatellisering van het conflict en de neiging om 

bevraagbaar gedrag van veiligheidsinstanties uit de aandacht te halen, gemakkelijk kan leiden tot 

het zoeken naar wegen om de roep om een degelijk onderzoek en openheid naar allen te verstillen. 

De verschuiving naar de ‘hoax’ als grote misdoener zal in deze gemakkelijk verwelkomd worden.  

Ook het gebruik van de term ‘alles is gebaseerd op een misverstand’ is geen hulp in het huishouden 

als je werkelijk geïnteresseerd bent in een duidelijk onderzoek en het blootleggen van de ware 

toedracht. Hetzelfde geldt voor de aansporing om het hele gebeuren zo snel mogelijk achter ons te 

laten, aangezien deze benadering haaks staat op de inbreng van de vicepresident die onderstreept 

dat de zaak nu eindelijk eens goed uitgezocht moet worden; openheid voor allen! 

Verontrustend is het feit dat de verschuiving naar ‘vals bericht’ als de boosdoener voor het 

ministerie van communicatie en informatieve onmiddellijk – nog voordat enig verder onderzoek 

heeft plaatsgevonden – aanleiding wordt om in Papua de toegang tot internet af te grendelen. 

Waarom? En waarom alleen in Papua? Hebben we hier te maken met een eerste test-case van de 

kant van het ministerie in aanloop naar een straks gemakkelijk te hanteren middel om lokaal de 

communicatie onmogelijk te maken? Kortom, deze concrete stap door het Ministerie Communicatie 

& Informatie en op dit moment roept meer vragen op dan antwoorden en is binnen een 

democratisch stelsel ronduit verontrustend.  

Door de meest bepalende oorzaak te schuiven naar ‘hoax’ en onduidelijke verhalen over de Papua 

onafhankelijkheidsstrijd, wordt ipso facto de aandacht ook weggeleid van het feit dat zowel in 

Malang als Surabaya ‘bepaalde individuen en radicale sociale organisaties eventueel in 

samenwerking met de veiligheidsinstanties’ een bepalende rol hebben gespeeld. Hopelijk kan 

serieus verder onderzoek het perspectief terugbrengen naar het eigenlijke probleem: het acteren 

van radicale groepen in de samenleving met de ‘zegen van boven’.  

Het gebeuren in Surabaya heeft ongetwijfeld ook vele kritische en waardengevoelige burgers in 

Indonesia wakker geschud; men begrijpt eindelijk dat er in Papua meer aan de hand is dan het 

verhaal over ‘separatistische dwarsliggers’. Daarmede komt er gelukkig ook een wat bredere en 

diepere discussie op gang, die verhelderend kan werken voor alle betrokken partijen, en ruimte kan 

scheppen voor een samenleving die kan leven in dankbaarheid voor verscheidenheid en wederzijds 

respect. 

 

21 Augustus 2019 
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Eind Augustus 2019 

Ontwikkelingen gedurende de laatste 10 dagen: 

[1] demonstraties op diverse plaatsen zijn soms vergezeld van ‘geweld’; Fafak, (21 Aug) gebouw van 

de Dewan Adat (Traditionele Raad) in brand gestoken door waarschijnlijk ‘pro-Indonesia beweging’ 

(militia?); de stad op de rand van gewelddadige etnische confrontatie (horizontaal conflict). Timika 

(22Aug), demonstratie wordt vrij hardhandig ‘onder controle’ gebracht door de veiligheidstroepen; 

37 personen worden gearresteerd en overnachten in het politiebureau; later worden er 10 in ‘staat 

van beschuldiging’ gesteld; begin van een rechtszaak. In het Sterrengebergte, Mabilabol, (26 Aug) 

weigeren duizenden mensen de racistische acties, eisen dat de boosdoeners in Oost Jawa worden 

opgepikt, en dat alle Papua-studenten terugkeren naar Papua. Voor het ‘NKRI-beleid’ (bestuur onder 

Indonesia) hebben ze geen goed woord over, to say the least. Dieyai, (28 Aug) waar lokale 

samenleving demonstreert met goedkeuring van de Bupati; demonstraten voorzien van pijl en boog 

en begeleidt door de ‘waitai’-dans (rituele oorlogsdans, die vaak een element is in demonstraties, 

ook in de meest vreedzame demonstraties). Op een geven moment verandert het karakter van de 

bijeenkomst en vindt er een brutale schietpartij plaats; gevolg een aantal doden en gewonden 

(minimaal een TNI-persoon twee civiele mensen vinden de dood). Belangrijke kanttekening: volgens 

berouwbare berichten verliep de demonstratie aanvankelijk volkomen vreedzaam. Niet duidelijk wie 

de ‘aanstichter’ van geweld is: een echte demonstrant, een veiligheidsagent of een ‘undercover’-

persoon. Er zijn 29 Augustus drie additionele militaire eenheden heen gestuurd.                                                                                                                              

P.S. mogelijk ook demonstraties in andere plaatsen in Papua maar daar is weinig over bekend omdat 

communicatie via internet vrijwel in alle belangrijkste centra in Papua is plat gelegd. 

[2] demonstraties ook buiten Papua, deels ter ondersteuning van de “Papua-studenten’, m.a.w. 

solidariteitsacties. Een duidelijke Papua-demonstratie vindt plaats voor het paleis van de President 

en de enige belangrijke boodschap is: geef ons een referendum, dat is de enige menswaardige 

oplossing van het probleem. 

[3] in de tussentijd heeft de Nationale Politie in samenwerking met het leger een versterking naar 

Papua gestuurd van niet minder dan 1.200 personeel (een getal dat waarschijnlijk ondertussen 

alweer hoger ligt). Manokwari en Sorong waren de eerste plaatsen die additioneel 

veiligheidspersoneel kregen. Deze beleidsfactor geeft een duidelijke aanwijzing dat de Nationale 

Autoriteiten opteren voor een ‘veiligheids-approach’; weinig ruimte voor begrip of dialoog en veel 

ruimte voor repressieve actie en additionele agressie, dat is de algemene indruk. De situatie in 

Sorong, Manokwari, Timika wordt op 26 Augustus door de veiligheidsinstanties als ‘veilig en 

kondensief’ verklaard. 

[4] terloops heeft de President ook zijn houding wat bijgesteld door minder te praten over ‘elkaar 

verontschuldigen’ en meer de nadruk te leggen op de noodzaak van onderzoek en de berechtiging 

van de daders van racisme. Daarnaast heeft hij een eerder aangekondigd bezoek aan Papua (deze 

bijna afgelopen week) laten vallen. Als alternatief nodigt hij een aantal Papua’s naar Jakarta en daar 

te overleggen over ‘prosperity in Papua’ (welvaart in Papua). De uitdrukkelijke vermelding van het 

thema van overleg duidt erop dat de President nog altijd van mening is dat de oplossing in Papua in 

de economische welvaart ligt en dat er geen ruimte is voor een ‘politieke discussie’. Niet geheel 

verassend dat de ‘Dewan Adat’ (Traditionele Raad) in Papua de uitnodiging heeft afgewezen.  
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[5] verder vinden ook een paar ‘gesloten bijeenkomsten’ (gesloten dialoog) plaats, waar het hoofd 

van de nationale politie (Kapolri) en het nationale leger (Panglima TNI) naast lokale politie- en leger-

kopstukken aan deelnemen tezamen met genodigde vertegenwoordigers van de lokale samenleving. 

Voor zover bekend in Sorong (23 Aug), Biak (27 Aug) en Timika (28 Aug). Naast het nodige 

ceremonieel, lijkt de dialoog sterk getekend te worden door de strikte selectie van de deelnemers en 

de behoefte van het veiligheidsapparaat om de nodige instructieve adviezen te geven.  In Sorong 

wordt de bijeenkomst vanwege z’n gesloten en zeer beperkt karakter duidelijk gekritiseerd en wordt 

de bevolking opgeroepen door lokale Papua activisten om samen nog maar eens duidelijk te maken 

wat de eigenlijke aspiraties zijn van het zogenaamde ‘apen-volk’, de Papua’s. 

[6] over het algemeen wordt in Papua de sterke veiligheid operationele approach ervaren als in 

scherp contrast met de vrijwel ‘non-actie’ van de kant van de politie om de daders te arresteren in 

de eerste haarden van het racistisch conflict, namelijk in Malang, Semarang en Surabaya. De 

boosdoeners in Oost Jawa blijven voorlopig buitens schot en de gehele aandacht wordt gericht op de 

reacties in Papua, alsof daar de belangrijkste aanstichters zitten van het probleem. Waard om dit 

fenomeen van verplaatsing van het probleem in de gaten te houden. 

[7] op 27 Augustus komt het bericht door dat legerautoriteiten uiteindelijk 5 TNI leden voorlopig op 

non-actief zijn gezet vanwege hun rol binnen de racistische acties in Oost Jawa. Voor hoelang die 

‘non-actief’ situatie geldt wordt niet vermeld, en ook is niet duidelijk wat dat ‘non-actief zijn’ 

eigenlijk inhoudt. Later is er ook het bericht dat er nog 2 verdachten in proces zijn. Een dag later 

wordt ook bekend dat de nationale politie een eerste persoon heeft verklaard tot verdachte in de 

racistische acties (ondertussen zijn er nu 2 verdachten). Op hetzelfde moment beginnen in Timika de 

eerste voorbereidingen voor een rechtszaak tegen 10 Papua’s als verdachten in verband met de 

demonstratie van enkele dagen ervoor in Timika.  

[8] ook buiten Papua vinden verschillende bijeenkomsten plaats. In Jakarta heeft de gouverneur van 

Papua een bijeenkomst met de President. Weinig bekend over de inhoud van die bijeenkomst. Meer 

opvallend is de ontmoeting, 27 Augustus, tussen de Gouverneur van Papua en de Gouverneur van 

Oost Jawa. Tegelijkertijd voorzien enkele overijverige dominees de Gouverneur van Oost Jawa van 

het predicaat “Mama Papua” (wat hen waarschijnlijk door de meeste Papua’s niet in dank wordt 

afgenomen). De beelden over de bijeenkomsten op de nationale TV stralen alom ‘pais en vree’ uit; 

alles van een sterk ceremonieel karakter, zonder dat er echt problemen worden opgelost. 

[9] een domper op het bezoek aan Oost Jawa vindt plaats op het moment dat de Gouverneur van 

Papua in gezelschap van de Gouverneur van Oost Jawa het studenten asrama (boardinghouse) 

bezoekt in Surabaya dat op 16-17 plaats van racistische actie was. De studenten die in het asrama 

zijn (schatting: rond de 40 in getal) weigeren de Gouverneur en zijn gevolg binnen te laten, en laten 

duidelijk weten dat hij, de gouverneur, eerst zijn ‘garuda’ (symbool van Indonesische 

regeringsfunctionaris) van zijn uniform moet halen als hij ontvangen wil worden.  

[10] de weigering om de gouverneur en zijn gevolg te ontvangen is verrassend en tegelijkertijd 

significant. Het gebeuren weerspiegelt mogelijk een ‘nieuwe trend/strategie’ in het Papua-protest. 

Blijkbaar wordt de ruimte voor gesprek geminimaliseerd en is er besloten om alleen nog maar in 

duidelijke termen een referendum te eisen; in andere vormen van een oplossing heeft men 

momenteel ‘even’ geen enkele fiducie. Een radicalisering die – is mijn indruk - niet beperkt is tot 
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alleen maar de groep studenten in Surabaya, maar mogelijk de algemene trend wordt van elk Papua-

protest, waar dan ook.  

[11] radicalisering lijkt ook weerspiegeld in de massademonstratie op 29 Augustus in Jayapura-

Abepura. Was de demonstratie (long march) op 19 Augustus nog complete vreedzaam, de 

demonstratie op 29 Aug wordt gebrandmerkt door de vernielingen, inclusief het afbranden van het 

MRP-gebouw (Majelis Rakyat Papua = Volksvertegenwoordiging Papua) in Kota Raja, terwijl ook 

stenen gegooid door demonstranten naar verscheidene gebouwen, winkels etc. Vooral rond Entrop 

gaat het volkomen mis: talrijke faciliteiten, met name kiosken moeten het ontgelden/afgebrand, en 

later brandt het ook her en der in Jayapura, met name rond de haven.  

[12] eindbestemming het kantoor van de gouverneur waar de Morgenster-vlag (Papua’s nationale 

vlag) wordt gehesen. Het kantoor wordt tijdens de nacht bezet gehouden door zo’n 2.000 

demonstranten, terwijl er rond 10 uur de volgende morgen (30 Augustus) nog zo’n 500 over zijn. 

Deze 500 krijgen later op de dag een vrijgeleiden door het leger; bescherming bleek inderdaad 

broodnodig omdat er op verschillende locaties bepaalde etnische groeperingen (nu meestal 

aangeduid met de naam ‘kelompok Nusantara’) klaarstonden om hardhandig op de demonstranten 

van de dag ervoor in te slaan.   

[13] Intussen is heel Jayapura ‘bezet’ door gewapende troepen en politie en ligt elk 

communicatieverkeer volkomen plat: na het internet werd ook rond 4 uur ‘s middags, 29 Augustus, 

de telefoon/sms-lijn afgesloten en werd Jayapura voor meer dan 5 uur in volledig duister gehuld. De 

telefoonverbinding werd op 30 Augustus ‘s morgens weer vrijgegeven, niet het internet. 

 [14] de materiele schade is duidelijk zichtbaar, en langzaam komen ook de berichten binnen 

betreffende een ander aspect, namelijk het gevaar van het uitbreken van een interetnisch conflict. 

Tijdens de demonstratie zijn o.a. de Makassaren benadeeld door de vernieling van hun handelsgoed, 

kiosk e.d. In een directe tegenactie is ook een middelbare scholier (Papua) neergestoken door een 

Maksassaar. Op 30 Augustus komt er bericht binnen dat de Makassaren zich organiseren en het 

gemunt hebben op de Papua’s uit de bergen. Sommige berichten vermelden dat er al slachtoffers 

zijn gevallen. Moeilijk te verifiëren, maar het algemene advies voor alle burgers: blijf binnenshuis. 

Jayapura is bezet gebied zowel letterlijk door de grote aanwezigheid van veiligheidspersoneel die tot 

de tanden toe gewapend zijn alsook figuurlijk door de dreiging van interetnische gevechten. 

[15] ook dient hier vermeld dat de demonstratie in Jayapura aanvankelijk volkomen gecoördineerd 

en vreedzaam verliep, totdat er op een zeker moment geweld/brand gebruikt wordt. Door wie?, 

blijft wederom de belangrijkste onbeantwoorde vraag. Moet ook vermeld worden dat in 

tegenstelling met de demonstratie op 21 Augustus, deze demonstratie op 29 Augustus niet begeleid 

wordt door de politie; het veiligheidsapparaat heeft er voor gekozen om de demonstratie op z’n 

beloop te laten. Waarom? 
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Terloopse voorlopige conclusies: 

De sterke veiligheidsgerichte benadering door de officiële autoriteiten terwijl tegelijkertijd de daders 

van acties in Oost Jawa aanvankelijk met rust worden gelaten, heeft de animositeit binnen Papua 

significant versterkt en tevens de eenheid vergroot onder de Papua’s om hun stem te verheffen in 

een steeds meer radicale terminologie: referendum als enige menswaardige oplossing. 

De actie van de kant van de autoriteiten om het internet in Papua plat te leggen heeft – afgezien van 

het feit dat het een ontkenning is van ieders recht op informatie en communicatie - ook bijgedragen 

aan een verhitting van de gemoederen. De uitweg om woede, teleurstelling en protest ruimte te 

geven op de media viel weg en heeft alleen maar het zoeken naar alternatieve uitwegen versterkt. 

Het is m.i. een volslagen misleidende opinie dat ‘hoax’ de belangrijkste factor is achter de huidige 

protesten. Die protesten zijn al jaren hoorbaar, en zijn door de evidente racistische acties in Oost 

Jawa alleen maar meer grond gegeven. Het hele gedoe rond ‘hoax’ is niet meer dan een afleidings-

policy en – persoonlijke indruk - ter bescherming van bepaalde belanghebbende partijen3 (i.c. 

veiligheidsinstanties) als ook om te verhinderen dat er informatie over Papua naar buiten komt - met 

name naar het internationale forum, waarbij de aankomende Algemene Zitting van de VN, begin 

September, ook een overweging kan zijn. Opvallend is ook in een verklaring op 31 Augustus de 

Kapolri, Tito, nu niet zozeer het gevaar van ‘hoax’ benadrukt als reden voor de internet blokkade, 

maar de mogelijkheid van ‘provocatie’. Blijkbaar zijn er steeds nieuwe argumenten om de 

internetblokkade - te ‘vereeuwigen’.  De provocatie door de tot nu toe onbekenden, die 

waarschijnlijk geleid heeft tot de vernielingen door de massa op 30 Augustus had blijkbaar geen 

internet nodig om effectief te zijn! 

De afgelopen dagen hebben reeds verschillende keren de boodschap afgegeven dat er een zeer 

groot gevaar is dat de huidige spanningen gaan leiden tot een horizontaal conflict tussen etnische 

(en mogelijk religieuze) entiteiten. Op 30 Augustus werd nog eens duidelijk hoe openbaar die 

onderliggende spanning zich openbaart: etnische groeperingen openlijk wachtend op de komst van 

getargette personen om te kunnen toeslaan. Verschillende incidenten zijn bekend, inclusief de 

poging van een bepaalde etnische groep zwaaiend met messen en andere oorlogstuig om de 

deelnemers aan de demonstratie op 30 Augustus aan te vallen. Mocht dit verschijnsel niet snel en 

effectief onder controle worden gebracht dan ziet de toekomst er erg somber uit. Duidelijk is dat er 

vanaf nu echt heel weinig aanleiding nodig is om tot een complete uitbarsting te komen.  

 

31 Augustus, 2019 

 

                                                             
3 Ter illustratie: Na een dag internet-blokkering liet het Ministerie Communicaie & Informatie in Jayapura weten dat men er reeds in was 
geslaagd om twee ‘hoax’ berichten te verwijderen. Bij nadere detailering blijken dat twee foto’s te zijn. Een waarop een demonstrant door 
de politie geslagen wordt en een tweede waarbij twee Papua’s die naar het studenten-asrama willen in Surabaya worden gearresteerd 
door de politie. Foto was geplaatst door Veronika Koman, een bekende en betrouwbare mensenrechten advocaat.  


