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Inleiding door de redactie: 
 

Ruim vijftig jaar geleden, op 18, 19 en 20 november 1961, maakte Michael 

Rockefeller een tocht langs de kust van Nieuw-Guinea. Hij verdween 

spoorloos. 

 

Was hij verdronken, was hij vermoord…? Door Papoea's…? Hoe…? 

Waarom…? 

 

Journalisten wilden er meer van weten en zochten Bèr von Peij op. Immers, 

in 1961 was Bèr von Peij daar pastoor. Hij had één en ander van nabij 

meegemaakt. Pater provinciaal van de MSC, Jan Jetse Bol liet merken dat hij 

blij was dat Bèr von Peij over zijn ervaringen wilde vertellen. 

 

Op verzoek van de redactie van het MSC-bulletin vertelt Bèr von Peij 

hieronder over zijn ervaringen. 

 

Redactie van het MSC-Bulletin: 

Ben Verberne – Jan Jetse Bol – Rosalie Euren 
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Inleiding door Bèr von Peij: 

 

Een team van het tv-programma "Andere 

Tijden kwam mij in 2011 opzoeken om een 

uitzending over de verdwijning van Michael 

Rockefeller voor te bereiden. Ik had het 

gevoel dat zij daar nog niet aan toe waren en 

dat zij niet zaten te wachten op suggesties in 

die richting. 

 

 

Daarom was ik blij toen de Amerikaanse journalist Carl Hoffman mij, 

onverwacht, in december 2012 bezocht. Hij hoopte van mij goede informatie 

te krijgen, want hij was van plan om zelf naar Papua te gaan. 

 

In 2014 kreeg ik het boek van Carl Hoffman toegestuurd: 

"Savage Harvest: A tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller's 

Tragic Quest for Primitive Art" (Wilden-oogst: Michael Rockefeller's 

tragische jacht op primitieve kunst"). 

 

Ik weet goed dat ik de enige bron ben en dat blijkt ook in het boek. De keren 

dat mijn naam genoemd wordt, zijn niet te tellen. 

Carl Hoffman bij de Asmat 
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HOE HET BEGON 
 

Woensdag 15 november 1961 kwam 

Michael Rockefeller op de thee in de 

pastorie van Agats. Ik was op bezoek in 

Agats en verbleef natuurlijk op de 

pastorie en zat ook aan toen Michael 

binnenkwam bij de pastoor van Agats. 

In de gesprekken bleek dat Michael van 

plan was om op tocht te gaan naar de 

Zuid-Eilanden-rivier, naar antropoloog 

Dave Eyde in Aman Namkai. Michael 

vertelde dat hij die vrijdag zou vertrekken via Per, een dorp aan de kust. Daar 

werd een beeld voor hem gesneden. Dat wilde hij eerst ophalen, alvorens over 

zee verder te gaan. 

Ik vertelde dat op het einde van het jaar de zee erg ruw kon zijn en dat ik 

daarom over de rivieren binnendoor wilde varen om de zee te vermijden. Ik 

zei dat ik ook vrijdag zou vertrekken, terug naar Atsj. Ik zei: "Als je met mij 

mee wilt gaan, breng ik je naar Dave Eyde. Ik vertrek vrijdag om 5 uur, dan 

ben ik om 12 uur bij de Bajir, de doorsteek van Zuid- naar Noord-Eilanden-

rivier en dan ben ik om 1 uur in Ats en om 2 uur ben je in Aman Namkai." 

Mijn voorstel kon hem niet bekoren. Hij hield vast aan Per en zee. Hij koos 

voor zijn eigen weg. 

Die vrijdag ben ik om 5 uur vertrokken met mijn boot en om 1 uur was ik in 

Atsj. Daar ligt vóór het dorp Atsj een grote watervlakte vanwege de 

samenloop van enkele grote rivieren. In de namiddag was ik er op bedacht de 

motor van Michael te horen passeren als hij de Kampongrivier zou 

binnenvaren aan de overkant. 

Maar vrijdag niet, maar ook zaterdag en zondag niet: geen Michael! In de late 

namiddag van zondag 19 november hoorde ik ver weg boven zee een 

vliegtuig cirkelen, een paar rondjes. 

 

Michael onderweg, misschien weg. In die 

dagen had ik nog geen radio, maar nu 

Michael niet was komen opdagen, vroeg ik 

me af of dat vliegtuig misschien iets te 

maken had met de zaak. Was er iets 

gebeurd? Toch waren er gauw genoeg 

geruchten, maar daar bleef het niet bij. De 

mensen werden opgeroepen om richting zee 

te gaan.  

Michael bij de Papoea’s in Nieuw-Guinea 
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Na enkele dagen kwam er zelfs in Atsj een helikopter te staan om te helpen 

zoeken. Ik kon niet meer dan rustig afwachten. 

 

De zoektocht heeft de mensen een paar weken beziggehouden, met het gevolg 

dat de mensen geen eten meer in huis hadden. Alvorens ik op tournee kon 

gaan, zouden ze de kans moeten hebben om eerst sago te kloppen in het bos. 

Pas daarna kon ik op tournee gaan. Op 8 december kon dat gebeuren. 

 

Op mijn tournee kwam ik op 9 december in Omadasep aan. Bij aankomst 

vertelde de catechist al meteen dat er mensen waren die mij wilden spreken. 

Ik vermoedde dat het niets goeds zou zijn, maar ik had niet het minste 

vermoeden wat het zou kunnen zijn. Ik had eigenlijk nog niets gehoord en het 

liefst zou ik er niet mee gemoeid zijn. Ik had er niets mee te maken, laat me er 

maar buiten. 

 

Na donker kwamen vier mannen. Zij 

vertelden dat Michael omgekomen was in 

Otsjanep. Ik zei: "Hoe komen jullie in 

Otsjanep. Niemand durft daarheen te gaan. 

Ooit ben ik met de dokter op 

framboesiacampagne bedreigd en met 

moeite kunnen ontkomen." Ze zeiden: "Wij 

hebben een vrouw van Otsjanep getrouwd en 

komen daar gewoon. Wij hebben gekeken en 

geluisterd. Michael is omgebracht." 

 

In die situatie in de Asmat kun je dan alleen maar vragen "Waar is de kop?" 

"Fin tsjem aotepetsj ara". Ze zeiden: "Die hangt in het huis van Fin." En het 

was hun opgevallen dat de kop klein was, als van een kind.  

"Had hij een bril op?" "Die heeft NN." "Was hij gekleed?" "Hij droeg een 

slipje zonder pijpjes." (Hij maakte een gebaar schuin over het bovenbeen). In 

de winkel konden zij alleen een slipje kopen met pijpjes, andere kenden zij 

niet. Ik stond paf van deze concrete gegevens. Ik moest verder vragen: "Waar 

is het dijbeenbot? Heeft NN en het andere: NN. En het scheenbeenbot? NN. 

En het andere? NN." 

Van het dijbeenbot maken ze altijd een dolk en van het scheenbeenbot een 

visspeer vóór in de prauw. 

 

Zo reëel, zo luguber. Kan ik dan ooit ontkennen dat Michael dood is? Ik stond 

echt perplex; een bewijs had ik niet meer nodig. Maar een echt bewijs heb ik 

in 50 jaar niet in handen gehad. 
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Het Bestuur en veel mensen uit de wijde omtrek hebben al het mogelijke 

gedaan om Michael te vinden, maar hebben niets gevonden. 

Ik dacht: "Nu zit ik met de gebakken peren. Helemaal ongevraagd ben ik in 

deze situatie geraakt. Zij hebben alles gedaan. Ik zal het moeten laten weten 

aan de instanties en die zitten 50-60 kilometer ver weg. Morgen of 

overmorgen kan ik Biwar bereiken en mogelijk kan ik van daaruit een bericht 

sturen. Roeiers zouden via de Siretsj Agats kunnen bereiken." 

Op mijn suggestie naar Agats te gaan, maakten zij de opmerking: "Natuurlijk 

een brief voor het hoofd van het bestuur". Nee, een brief voor de pastoor. Een 

collega gaat overmorgen verhuizen naar Kepi. Een brief voor hem wil ik 

sturen. 

 

Ze maakten me gek door steeds te vragen om tabak. "Als je naar Agats gaat, 

krijg je tabak." Maar ze voelden er niets voor. Dan niet dus. Eindelijk toen het 

water van de doorsteek droog ging vallen, wilden ze opeens wel. Toen moest 

ik nog gauw mijn brief gaan maken voor de pastoor, maar ingesloten ook de 

brief voor het Hoofd van Bestuur. "Hoe ongaarne ook, maar ik voel me 

verplicht te melden dat ik nieuwe informatie heb ontvangen."  

De inhoud precies weet ik natuurlijk niet meer en dat heeft ook geen zin meer. 

De brief is goed aangekomen en begrepen. 

 

Een paar dagen later voer ik op de terugweg nog op de Betsj, vlakbij Atsj, en 

toen kwam mijn collega van Kessel naar me toe gevaren. Hij sprak mij 

gepikeerd aan: "Ben jij van lotje getikt, zo iets naar Agats te schrijven. Ik heb 

meer als twee weken rond gevaren om te zoeken." Ik zei: "Kees, jij hebt in 

Otsjanep niet binnen durven gaan." Dat gaf hij toe. 

 

Ik gaf mijn geschreven nota’s te lezen. Hij was verbaasd, maar kon mij alleen 

maar gelijk geven. Hij draaide meteen bij. En met wat hij van mij wist is hij 

gaan schrijven en naam gaan maken. In menig detail zat hij ernaast omdat hij 

de clou niet wist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Michael Rockefeller in de Baliemvallei 
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Antropoloog René Wassing was de reisgezel van Michael. 

Eenmaal terug in Atsj kwam René Wassing helemaal 

onverwacht en onaangekondigd voor mijn deur landen 

met een watervliegtuig. Intussen had ik al gehoord dat 

René was opgepikt door een boot vanaf het vlot van de 

catamaran. Hij kwam mij bezoeken om zijn verhaal te 

vertellen.  

Zijn verhaal staat op de volgende bladzijde met de 

tekening van zijn tocht. 

 

 

René Wassing 
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(Alle genoemde namen vindt u op het kaartje).  

 

Verhaal van René Wassing over hun tocht.  

 

- Op zaterdag, een dag later als gepland, vertrekken Michael en Wassing van 

Agats met de catamaran. 

- Ze doen Per aan om het snijwerk op te pikken. 

- Op de Siretsj (X1) slaat de boot vol water en laat de motor het afweten. 

Het tij is uitgaande; dus drijven ze meteen af naar zee. (Hun twee jongens 

bedanken: “Niemand is vandaar ooit teruggekomen”) Bij Owus halen ze 

zwemmend de laatste zandbank. Ze lopen naar Agats: barre tocht. 

- Af- en weer teruggedreven naar punt 2 werd het zondagmorgen. Om 8 uur 

besluit Michael te gaan zwemmen. Net op het moment dat het water begon 

af te gaan. Michael zwemt de hele dag; dus tegen het tij in. Wassing bleef 

op de catamaran. De catamaran werd meegenomen door de stroom van de 

zee. Als Michael nog eens heeft omgekeken was de catamaran al meteen 

ver weg uit het zicht in die zeestraat. 

- Van 2 naar 3 duurt de zwemtocht van Michael de hele zondag en nacht 

naar maandag. Hij arriveert maandagmorgen bij 3, misschien tussen 8 en 9 

uur. Hij heeft pech enkele tientallen mensen te treffen op het strand van de 

Ewta. Zij zijn van Otsjanep. 

- Wassing is op de catamaran en werd gespot door een vliegtuig. Hij werd 

later opgehaald door een boot, ergens in de buurt van punt 4. 

Enkele dagen later bezoekt Wassing mij in Atsj. Hij landde met een 

watervliegtuig voor mijn huis.  

  

Tot zover het verhaal van René Wassing: hij is dus gered.  

 

- Misschien dat men na de aankomst van de 2 jongens in Agats extra hulp 

wilde sturen met de boot Eendracht, maar voor ze de Siretsj bereikten 

begaf de motor het. De olie was op en de oliedrum stond aan de wal in 

Agats. Er was inspectie geweest en ze waren de drum vergeten.  

En er was dus geen hulp voor Michael. 

- Eigenlijk heel ongewoon: zoveel kerels bijeen. Zij hadden opdracht om 

bouwmaterialen te leveren in Pirimapun. Dat hadden ze gedaan. Ze hadden 

betaling gekregen en tegen donker waren ze van Pirimapun vertrokken en 

hadden de hele nacht geroeid. Zo kwamen ze samen aan bij de mond van 

hun rivier, de Ewta. 

- Na 24 uur kwam Michael daar aan gezwommen.  
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Het Bestuur ter plaatse, maar ook tot in de hoogste 

kringen van het Nederlands Bestuur, Luns incluis, is 

niet gelukkig geweest met mijn bevindingen. Toen alle 

inspanningen geen enkel resultaat hadden opgeleverd is 

men akkoord gegaan met de verklaring dat Michael 

omgekomen was door verdrinking. 

Men was beschaamd en kon niet goed verkroppen dat 

zo iets kon gebeuren in Nederlands gebied. 

Bisschop Tillemans kon voor een groot deel meegaan 

met de gevoelens en emoties van de regeringsmensen. 

Ik heb hem geschreven dat ik Michael had aangeboden 

om met mij mee te gaan, binnendoor over de rivieren in 

plaats van over de ruwe, onbetrouwbare zee. 

Ik heb mijn toenmalige overste, de latere bisschop Sowada van Agats,  het 

hele verhaal verteld. Hij gaf toen echter geen commentaar. Recentelijk heb ik 

begrepen dat ook hij, net als de dominee van Agats meende dat Papoea’s een 

blanke niet zullen doden. 

 

Ik kan het er helemaal mee eens zijn, maar Michael had verschrikkelijk veel 

pech. Op elke andere plek was hem niets overkomen, maar hij had de pech om 

op deze plek, Otsjanep, terecht te komen en deze mensen daar te ontmoeten. 

In deze concrete situatie vol sentiment en vooringenomenheid, van vergelden 

en wraak nemen. 

 

Hoezo wraak? "Jullie hebben het altijd over wraak nemen". 

(Hoe men in die tijd in Papua omging met wraak). 

 

In de jaren vóór en rond 1960 was de naam van Otsjanep berucht. Er was 

geen guru (onderwijzer) die naar Otsjanep wilde. Ik was op 

framboesiacampagne (tropische infectieziekte) met de dokter. We kwamen in 

een penibele situatie terecht en onze campagne moest daardoor kort zijn. Een 

groot dorp nam het niet dat we niet in het mannenhuis (jeu) sliepen. Alleen de 

jeu waar we zouden slapen kreeg tabak als betaling. De andere 6 jeus kregen 

dat niet. De situatie werd hachelijk en kritiek voor ons team. De politie moest 

tussenbeide komen en ons uit de Ewta-rivier komen helpen. 

Eerder is een bezoek van een Bestuurspatrouille zwaar mislukt. Ze moesten 

mensen gevangen nemen. Toen deze konden weglopen werden ze op de 

vlucht neergeschoten. De leider van de patrouille was een blanke Nederlander 

en de blanken hadden het daardoor voorgoed verbruid. Het sentiment om de 

doden hield heel lang de gemoederen diep in beroering. Het willen vergelden 

en wraak nemen op de blanken werd tot een blijvende volkswoede en die 

duurde voort. 

Joseph Luns 
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Die tientallen mensen waren in de nacht terug geroeid van Pirimapun, waar ze 

bouwmaterialen hadden moeten leveren. Bij terugkeer op het strand van Ewta 

meenden ze een krokodil te zien, verder op zee. Maar al gauw moesten ze 

toegeven dat het geen krokodil, maar een blanke was. "Dan hebben we nu de 

kans om wraak te nemen", liet iemand zich horen. Meerderen lieten merken 

dat dat niet zo nodig hoefde. Een heethoofd voor in de prauw, had zijn 

visspeer al klaar voor de krokodil. Hij stak Michael in de borst. Ze probeerden 

hem in de prauw te hijsen. Hij was gewond en uitgeput van het 24 uur lang 

zwemmen. 

 

Toen ze hem eenmaal in de prauw hebben gepakt, roeiden ze richting Ewta en 

toen deden ze wat ze altijd deden. Ze volgden de heilige regels voor iedere 

roeislag. Dat maakte hun tot kerels. Ze namen zijn kracht, werden hem en 

herstelden de balans in de wereld. 
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In het boek wordt het einde beschreven: De krijgers smeren zich in met zijn 

bloed en zijn hoofd belandt, na van de romp te zijn gescheiden, in een vuurtje, 

waarna men zich tegoed doet aan de inhoud van dat hoofd. Die wordt 

opgeslurpt van een sago blad. 

"Hoe het hoofd van een Rockefeller in een vuurtje belandt"  

(Bron: Volkskrant 13 december 2014). 

 

Die mannen die naar me toe kwam in Omadasep wilden toch dat het gekend 

en geweten zou zijn, dat het openbaar zou worden. Als zij niet gekomen 

waren had ik geen rapporten hoeven maken, had niemand meer iets gehoord 

en was het in de doofpot gebleven, waar ze het in de gauwigheid al in 

gemanoeuvreerd hadden: "Verdronken". 

 
 

Bèr von Peij msc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciale uitgave van het MSC Bulletin 


