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GROEP- TEPY GEHEEL OPGERUIMD 
Het is eiiigc tijd geleden, dat 

liet bericht kwam, da t  de Iridone- 
sische beiidc!eider Tct;->y ,g:pa~':'cc- 
t:;erd was. Wij zoiiclii-i alsno,g *,$.i;- 
1e.n proberen enige van de voor ve. 

..u oo r de n. Vr age n ;J IS : waarom 
iiccft het anderhdve maand moe 
ten cluren, voordat de politie de 
bende kon oproilen? Waarom heeft 
rlc Papoea-bevolking zich i n  het 
begin. zo weinig van de rondtrek- 
kende groep-Tepy aangetrokken" 
E n  waarom heeft Tepy zich iens lo l  
t e  overgegeven en is hij er niet in 
qrslaagd meer te bewerken, da!i 
loos alarm alleen? 

De zaak van ar? subversieve groep- 
Tepg is begonnen op de ï9e december 
toen Soekarno ,zijn bevel tot  cerove- 
ring van West Papoea uitvaardigde. Dit 
bevel bevatte o.m. de volgende d& 
punten: I. het hijsen van de Indone- 
sische vlag op West S k u w  Guinea, 2. 
het doen verdwijnen van het Neder- 
lands gezag, en het afkondigen van een 
voor alk Indonesiërs geldende slgemc 
ne mobilisaüe. 
Naar aanleiding van de inhoud vnìi 
Soekarno's rede zodit La Suleh. die 
eigenlijk het idee opvatte voor de sub- 
versieve actie tegen het Nederlandse 
gouvernement, Tepy sr. op. 

I 
Tepy sr. voeldr. i n  pr:ncipi: I;~,JP? het 

idcc maar  cvas v:in tncnirig, ua; dt> op- 
stand een aaqgelegenheid van &: au-  
tochtom? inwoners VUE het land bchoor- 
dti te. zijn en daarom bes!oot h i j  con- 
tact op te nemcn met eer. Seroeische 
Papoea. die liij kende a!s pro-Indono- 
sisch De naam van deze is Koromat 
en deze Papoea ctelie zijn st:i.nzenoot 
en geestverwant, Eli Ujoh op de. hooi- 
te van de plannen van de Ir?do!?esiër. 
DeXe Eli Ujoh kon als oud-c'.orpst.orifd 
v?n Naïri rekenex op cnige :ia!-tiar:: 
en tesamen met nog ve rsche idwe  In- 
donesiërs en Papoea's werd 
dergrondse strijdgroep in e j  

HE\VAPEXING 

l i . ' ! :  oi'ìOp~2lOSt2 VYdneYl tf? bt'i'il'it. 

PIii restte tloq ~ . I X I ~ Z ,  hw aan  vo!- 
doonde bewapenin-. te komen. Een v:w 
d:: drie zoons van Tepy si.. Willei??,Tepy 
vond hier een antwcord op :  hi1 had 
vroege? bij het Kadas t rc  ip.vcrkt en 
wist dat, daar een vrij grote voorranA 
wapens aanwezig was, op een plaats, die 
gemakkelijk bereikbaar was. 
Men vormde uit lieden uit Fata Baroe 
Pantai een ploeg en men haalde de 
wapens weg. De broer van Willem. Al- 

' ~ c ï t  'ïepy. bracht ze daarna naar Kotd 
B;:io(? Pantai. Terwijl in tussen tijd 
t i i k c i r  inbraken bij particulieren plaats 
*b.f>i-dt!n. die allen orider leiding van 
('cr. en deielfde Indonesiër stonden, 
vond een maand later de Roepat-dief- 
ctcri plaats. Een van de bendeleden trof 
bij  toeval een open kist met jungleka- 
nbijnen in ket ruim pail het schip aan 
en spoedig was het .plan gemaakt om 
deze wapens van het schip te halen. 
Terwijl twee van landzijde op het 
schip wisten te komen, kwamen enkele 
anderen met 'n prauw langszij het zee- 
schip. Met behulp van een vislijn wer- 
den daarna met haastige.. spoed zeven 
karabijnen in de prauw overgeladen. 
Drie karabijnen kwamen daarbij echter 
in zee terecht. 
B i j  de wapens bkvonden zich wel hou- 
ders. maar geen munitie. 
De zo verkregen voorraad wapens wist 
men nog uit te breiden inet verschei- 
dene, overigens waardeloze, Amerikaan- 
se handgranaten. . - ~ ~  ~~- 

-<-L &&a '. & 

MILIYAIR GOUVERNEUR 

In een uitzending van de Indonesi- 
sche zender "Voice of Free West Xrian" 
werd roiiù eind maart gezegd dat Xn- 
donesische parachutisten bij Waris ge- 
land waren en dat de Indonesiërs en 
de Papoea sympathiesanten werden aan 
s'cwden zich buiten Holilandia terug te 
trekken. 
Prompt volgde Tepy deze raad op en 
richtte in het achterland van Kots Ba- 
roe Pantai waar men op de sympathie 
van de bevolking kon rekenen een bi- 
vak in, dat men enkele dagen iater 
betrok. 

Tepy, die zich zelf tot "miiitair-gou- 
~:c:nwir'' benoemd had en reeds om 
zi jn  militaire kennis uit de KNIL-tijd 
':c>t 'eiderschap van La Saleh had over 
gtr.omen, onderverdeelde zijn groep in 
gevechtsgroepen, die geleid werden door 
njeiiwbakken "kapiteins" en "kolonels". 
Een can deze strijdgroepen aangevoerd 
door een Indonesiër ondernam twee po- 
7ir.gcn tot het ovcrvallen van wapen-. 
m;i.gazijnen. 

Beidc. poqingen. te Hollandia en te Ifar 
r-.;s:i.ikteii door gebrek aan moed aan 
de zijcl<: van de Indonesiërs. In ,Hol- 
lardia had men het harmonica-gaas van 
de kazerne omrastering al stuk geknipt 
toen onverwacht een van de  extra uitge 
zette schildwachten argeloos aan kwam 
stappen. In Ifar was het een rinkelende 
telefoon, die de aanvallers op de v.lucht 
deed slaan. Met het mislukken van deze 
twee pogingen gaf men het hoofddoel 
van de hele actie, het verkrijgen van 
wapens op. 

(Vervolg ep pag. 4) 



hl't CORlatt'i' ;i;-i>lUnal \VLIrCll Op dat 01) het  ogeiiblik is de afiqndelinf 
ogcnblik al in Nederland, gingen de do 
pen en de omtrek van Seniuni. Tobat 

en het verhoren van de 70 
ieen vijfticri \al Indonesiërs, de rest Pa- 

gelijk, dat 'het aanfa 
nog zal uitbreiden. 
In de 16 jaar, die er 11s 

net Comitee Nasional vertroinvensman- tijdstip. dat Sakh. Tew.  Eli Ujoh 
nen, geen leden van het Comitee Nasio- en I ioro imt  \\'erden aanjiehoudeii vo3r 
nal, die de strijdgroepen formeerden ~711 het WLetten van een ondergrondse be- 
de leiding op zich namen. Het resul. weging in 1946 en hun arrestatie nu. 
taat was een aantal met pijl-en-boob dem mcnscn niet geleerd t e  
en speren ujtgern.isttc qroc.peii. \vaarl.ai hebh 'n  U U ; ~ ~ \ Y K ) ~  IC di 
de grootste imwvccr 200 man tddt '  ei PJnf,la. i I I J t 1  . i C i l t C ~ i ~ i Y J  

de kleinste 
verse dorpjes k:impongwachtcn aar@ .' 
steld. De eerste vangst, die de groei 
van 200 man decti was een onschuldig( 
rasgenoot, die dc wacht had betrokket 
bij zijn voedscltuin, aangezien hii be 
merkt had, dat lieden van de bendr 
van Tepy vruchten uit zijn ladang hac 
den gestolen. De man ontkwam a31 
pijling, doordat men hem tijdig als d: 
chauffeur van de Landbouw Voorlirh- 
tings Dienst herkende. 
WTEXNGEVALLEN 

poea's) nog in volle g 

: 

T,'oOrth werdcl: di,<,r d, L. l ' c * r J ' ) l A ~ l  wL!n I!idrtRtXie 

Tltpy was echter ook van de vorming 
(Vervolg van pag 1) \%.van bevolkingsweerheidsgroepeii op de 

hoogíe gesteld en van zijn aanvanke. 
HELEMAAL ALLEEN Iijke plan om zich dieper in het CY- 

oloopgebergte terug te trekken, moes1 
Ondertussen, hadden niet alleen de  1-4 hoodg&wongen phia 

Nederlandse inwoners van Hollandia en zijn bende zag teen kans meer om 
omstreken zich afgevraagd, wat de sub nog versieve actie van T e w  had voor te gon men de kans te lopen, in handen 
stellen, maar ook verscheidene bestuur- ,,on de Papoea-groepen te vallen. 
ders en leden van het Comitee Nasio- Daarom besloot hu zich dichter in &i 
na1 waren bijeengekomen. Men kwam buurt van Hollandia te gaan ophouden 

geen T e w  voorstond, lijnrecht inging -ter was, dat hij nu meer en meer 
tegen de doclstbllingen van het Co- het "jachtgebied" van de termhi 
mitee Nasional. Verder ging men ech- 
ter niet. Men liet de tegenactie aan d i  
politie over en hield de Laak Tepy ''op Hoewel de hele onderneming al 1 $!i? 

een warm' pitje". Omdat de  streekbe- het begin af aan tot mislukken ge- 
woners var, de onderafdeling Hollandia doemd was, omdat men van de ficties 
zich gebonden voelen aan de  uitspraken van de Indonesische propaganda-zen- 
van hun leiders, ontstond er voorhands der was uitgegaan, 
onder de  Papoea's ook geen beweging snapping eind april 
om de bende van Tepy te bestrijden. keken. Tepy, beslist 
Hierdoor kwam de politie helemaal al- besefte maar a1 te 
leen te staan in haar opsporingswerk. 
Mede door het grote gebrek aan perso- 
neel (40 man gewone politie en 7 man 
kader ontbreken alleen al bij de  stads- 
politie) en de  afzijdigheid in het begin 
van de Papoea-massa maakten het op- 

hoeven te zijn. 
PLANNEN TOT MOORD maar "voor d e  lol" hadden meegedaan, 

vielen af. Zich verdedigen tegen de  po- 
litie of de strijdgroepen was voor d( 

andefing in. OP die k g  ontving Indonesiërs nutteloos, aangezien mer! 
een vooraanstaande Papoea in Hol  wist, dat wanneer zij een Papoea dood- 
Zandia-Binnen een bTief, waarin den, de weerwraak hen altijd zou tref- 

. werd medegedeeld, dat de Papoeu ?:iJT voormannen op moesten passen, 
Vlak voor zijn arrestatie was zijn 

Omdat men beraamde hen Om te  positie t.o.v. de hem achtcrvolgcnden 
brengen. zo hopeloos geworden, dat overgave aar! 
Het  gedrag van de Papoea's, dat de Nederlandse politie zijn enige zorg 
gekenmerkt kon worden als &t was. ZO kon het gebeuren, dat men i n  
van een rustige toeschouwer, ver- de vroege morgen van 9 mei een mnber  

voor zich uitstarende man aantrof, die 
anderde na deze brief abrupt. Mefl, niet ongenegen Tvas, zich door de politie 
kwam tot de ontdekking, dat dz te laten arrestefen. 
zaak T e m  niet aueen een  aak in  de dagen, die daarop volgden, "er 
van de politie was. den ook twee zorlen en nog enkele vol- 

Weer kwamen d e  leden van het Co- gelingen giearresteerd en daarmee had 
mitee Nasional afdeling Hollandia bij- de groep-Tepy opgehouden te bestaan. 
een. Op eigen, initiatief werd een pro- In een gesprek, dat wid na afloop vun 
clamatie uitgevaardigd, waarin de  Pa- de "jacht~srtij" hadden mct cen van de 
poest bevolking werd aarigespoord mede leiders van de Papoea-gwepen sprak 
werking te verlenen bij het oprollen deze er a n  spijt over uit. dat men 
van de bende Tepy. Enkele leden van nlet leen weekje eerder het veld in wil.? 
het Comitee Nasional, de leiders van gegaan om Tepy te zoeken . . . . 

,/ 

te stelen en bovendien be- 

daar tot de  nuchtere conclusie, dat hel- Het onvermijdelijke hiervan ech 

pas op 28 kwam daar 




