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Ordelijke Betoging te Sentani
Honderden Demonstranten doen de onbewogen

wip Bot ingeluide
Do°r een dubbele haag van hondc"d< n demonstranten, opgesteld langs d(e

wieg v°or he* stationsgebouw, reed onder do°dse s' ite de aute van Staatssecreta-
ris Bo* en Gouverneur Platteel gistermorgen naar de vertrekhal van he* vliegveld
Sea4anl-

De dem°ne4ranten voerden tientallen borden met zich mee die in de hoogte
werden gestoken bij de nadering van het h°^e gezelschap- Er lag een duidelijk
merkbare spannteg over de menigte toen Mr. Bot uitstapte-

Zonder een blik »p de demonstranten te slaan betrad Mr- 804 de verteei tal
waar hij in afwachting van het vertrek n&ar P°r* Moresby rus% plaats nam

De volledge Raad van Diensthoofden en tel van andere hoge burgerlijke en
militaire autoriteiten deden de Staatssecretaris uitgeleide terwijl de demonstran-
ten zich lnhissen ordelijk lang» he* vliegveld hadden opgesteld-

SPANDOEKEN
Reeds in de vroege ochtend ste-nd Hol-

landia in he4 4eken van de a.s- demon-
stratie. Overal op de stopplaatsen van de
aut°busdietist stonden gr°epjes wachten-
den opgesteld-
De tientallen ingehuurde texies en bus-
je» en de grote wagens van de G-A-Di
en particuliere firma's reden af en aan-

De weg naar Senteni werd op verschil
lende plaa^n overspannen met doeken
met leuzen als: "Ook wij zijn Nederlan-
der," Exellen*ie vergeet ons nie4"- "Ar-

beidersvreugde essentieel vool, opbouw"
"Gebouwen verrijzen, particulieren ver-
dwijnen-"

Tegen negen uiur hadden zich honder-
den, grotendeels Papoea's bij hel vlieg-
veld verzameld- Tevoren was <ie politie
versterkt me' twee gr°te G-A.D. bussen
voor politiemannen.

Besteuirsleden van het CWNG/Persek-
ding dirigeerden de groepen naar hun
plaate. Alles had een zeer ordelijk ver-
loop en de p°li4ie behoefde nauwelijks
°p te treden-

Merkbare onrust en spanning maak-
ten zich van de aanwezigen meester te-
gen het moment da 4 del Staatssecretaris
werd verwacht- Als in de verte de grote
zwarte Chevr°let wordt gesignaleerd,
valt er een stilte over de menigte- Lang-
zaam nadert de langverwachte auto,
voorafgegaan d°or twee militaire motor-
rijders-
Een haag van borden voorzien van leu-
zen gaat omhoog-
Als (je aute d°or de dubbel opgestelde
rijen demonstranten rijdt, bemerken wij
dat noch Mr. Bot, noen Gouverneur
Platteel de minste aandacht schenken
aan de demonstratie. Rustig steppen zij
uit en betreden het stationsgebouw- Hier
hebben zich alle leden van de Raad van
Diensthoofden, de president van het! Hof
van Justitie en vele hoge burgerlijke en
militaire autoriteiten opgesteld om de

stea4ssecretaris uitgeleide te doen- In af-
wachting van het vertrek van '4 Quan-
tes 4oestel onderhield Mr. B°4 zich nog
enige *ijd me* de aanwezig.

Intussen hadden de demonstran ten zich
opnieuw geformeerd en hadden zich
opgesteld langs het vliegveld-
Ondanks het verbod van de poli4te da 4
geen der demonstranten het stationsge-
bouw mPchten betreden werd de ingang
versperd d°or een groepje dat demonstra
tier de meegevoerde borden omhoog
hield-

”ONVERANTWOORD”

Wtl hadden nog even gelegenheid Mr-
Bot te vragen wa 4zijn indruk van deze
bcteging was-

De S'aa4ssecreteris gaf te kennen dat
hij de doelstellingen, welke terug te voe-
ren waren tot fle sociaie bewogenheid
over bepaalde teestenden, volledig kon
aanvoelen en steuneki.
Me 4 de gev°lgde methode was hij he4
echter °neens.Mr. Bot zag In deze beto-
ging een niet te miskennen gevaar en
wa» van mening da 4 de oj-ganisateren
hun veran*wjoordelijkheid onjvoldoende
hadden beseft. De basi' vo°r een samen-
werking tussen Nederlanders en Pa-
poea's achtte hij aangetast, wan 4 nu was
aan de Papoea lets weinig posi*i|efs ge-
leerd, waarvan mr. Bo4 zich met zo«-g
afvroeg waartoe dit zou kunnen leiden

Daarenboven achtte mr. 804 he 4 tijd-i
stip van de betoging minder juist geko-
zen, wan4 bij zijn optreden als staats-
secretaris had hij de Kamers reeds toe-
gezegd een snelle opiossjns van de pte-
blemen rondom de positie der ambtena-
ren te zullen bevorderen-

"Wanneer ik nu voor de tweede keer
hier in Nieuw Guinea, zöu zijn geko-
men en er zou aan dit probleem nog ntets
zijn gedaan, djan had men mij met recht
kunnen verwijten da 4 °ok mi|jn beloften
holle phrasen waren" aldus mr- Bo*-

Om 4ien uur percies begaf mr- 804

zich naar he 4 wachtende toestei en op
he 4 platform nam hij afscheid van allen
die hem uitgeleide hadden gedaan. Ter-
wijl de Dakota de startbaan optexiede
sprak de voorzitter van he* CWNG de
heer Nij huis de betegers d°or gen geluids
installatie tee- Spreker dankte de men-
sen voor de beheerste demons4ra4ie.

"Hoewel mr- B°4 da 4 niet ]iet blijken
zal hüj die b°irden toch wel gelezen heb-
ben. In ieder geval zal Nederland zie op
de televisie kunnen zien," aldus de heer
Nijhuis, die eindigde mcl te constateren
dat thans wel gebleken is dat gen de-
monstratie uil alle groeperingen van de
bevolking mogelijk is- De heer Indey
tweede secreten van de Persekding
voegde aan die woorden namens Persek-
ding de dank tóe v°or de moeite die de
Papoea's zich vandaag hadden getroost.
”VOLLEDIG SUCCES”

Voorzitter Nijhui3 verklaarde in een
vraaggesprek dat het CWNG de demon-
stratie een volledig succes acht- "jp he 1
algemeen was er vooral in he 4 begin
bij het bestuur wel angst dat ons ver-
bond de zaak niel in handen z°u kunnen
houden- Wij hebben de Papoea's duide-
lijk gemaakt da 4 de wens naar voorui4-
gang alleen ui 4 zelfbeheersing kan blij-
ken, aldüs de heer Nijhuis, die meende
da 4 de Papoea's di 4 vandaag wel heb-
ben laten blijken-
"Wij z°uden het sympathiek hebben ge-
vonden als mr. 804 even z°u zijn uitge-
stapt- Hij is °ns bestuur niet tegemoet
getreden en heeft zich niet onderhouden
met de betogers. Hij is zelfs niet even
stijl gaan staan om naar hen te kijken-'
Als resulteten van de betoging verwacht
de heer Nijhuis da 4 de Regering onder
de indruk zal koimen van he 4 bewustzijn
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Ingezonden
VOOR HET EERST IN NW-GUINEA

GROOTSCHEEPSE MASSADEMONSTRATIE

V°or he4 eer64 in dit onderontwikkeld
gebied heeft een Westers geleide werk-
lieden organisatie zich "verdienstelijk"
gemaakt d°or de uit het stenen tijdperk
stammende semi-geemancipeerde wefr-
kers, "en masse" naar een grootscheep-
se demonstratie te voeren-
Nog no°it is deze mensenmenigte bijge-
bracht om hun eisen door massa betegin-
gen kracht bij te zetten- Tot op hedon
kwamen Papoea's uitsluitend in menig-
te tesamen, v°or een gezamelijke fees4-
of jachtpartij of voor de krijg-

Hiermede is diu8 een precedent gescha-
pen, door "en masse" te protesteren, te
eisen, °p te vorderen, weerstend 4e ple-
gen- Hier i» een wapen gesmeed en in
handen der menigte gelegd, wel voorals-
nog onder Europese leiding, maar indien
de leiding in °nveran4woordelijke °f a-
na4i°nale handen val 4 (en de mogelijk-

heid daart°e lig 4 op een onstabiel, want
emotioneel vlak) dan is hiermede de ba-
sis gelegd vo°r opstand, voor ontbinding,
v°°r afbraak- Di 4 is hier nog des te ge-
vaarlijker, daar een efficien4 apparaat
om deze uitspattingen te breidelen, in de
vorm van een gedisciplineerd paraat le-
ger,on4breek -Wij vragen ons daarom af he 4 zo
"verdienstelijk" is gewees4 van de be-
trokken westerse organisatoren om deze
massabetoging op Sen4ani 4e bev°rderen?
Zeke 1' he 4 betegen he 4 gezamenlijk op-
marcheren is een probaa4 middel, om
middels enkele duizenden guldens trans-
portokosten, de beteokken vereniging te
populariseren- Dergelijke ac4ies immers
volgen de lijn van de minste weerstend
7ijn veel gemakkelijker te v°lgen om het
ledenaantal te vergroten dan moeizaam
opvoedend organisatiewerk ter verkrij-
ging van materiele successen-

Echter door deze methode te voligea
in di 1 achterlijke land krachten los-

gemaakt en in he 4 n"g onevenwichtige
brein der Papoea's, mogelijkheden ge-
opend, die n°odwendig ten sMte te 4 ban-

deloosheid zullen leiden; des te zekerder
do°r de aanwezigheid van ondergrondse
a-nationale krachten die te 4 bandeloos-
heid en an4i-gezagsac4ies stimuleren.
Een bezadigd woord lijk 4 ons daaro<m
zeer op Zijn piaa4s. Hier zijn nl- andere
overwegingen praevalen4- Deze overwe-
gingen liggen nl. °p het vlak der poli-
4iek-poli4ionele teak van de Overheid,
die verantwoordelijk is v°or de rust en
ordT-,nP~',-Kevenwichtige evolutie van dit
gebied-

De massa van enkele duizenden au-
tochtene werkers m di4 land 540e14 gees-
telijk nog op he 4 primi4ieve stemmen-Ie
ven en is gedeeltelijk geworden 4ot
een snelgroeiend s4adsproietariaa4, zeer
on4vlambaar vo°r iedere an4i-gezags ma-
nifes4a4ie, indien d°or de leiding slechte
veel beloofd w°rd4, indien de genoegens
van he 4 leven slechts in ruime mate in
he 4 vooruiteich4 worden gesteld, nateur-
lijk me 4voorbijgaan van he4 fei4 °f men
reeds geschik4 is om he 4 beloofde ook te
"verdienen-"

In de geesten van ongele44erden, se-
mi-geemancipeerden waarvan z^lfs de
vo°raansteanden nog ongeschikt zijn
vo°r een verantwoordelijke 4aak op welk
gebied dan ook, worden aspiratie» losge-
maakt en appetijt gewek4 v°or, in een
gezonde samenleving, algeheel onzinnige
ideeën en toestanden waarin de laagst-
begaafden de hoogst begaafden z°uden
regeren-

Dit irrationele steeven word 4 aange-
wakkerd en in primitieve hersens gecul-
tiveerd, hetgeen nu een uitweg ziet in
de door westerse leiders ge°pende weg
via massa-demons4raties. De CWNG-lei-
ding gaat hiermee een hoogst onverant-
woorde weg °p.

Neen "verdienstelijk" kunnen wij di4
CWNG-ini4ia4ief nie4 n°emen, noch vo°r
zich zelf, noch vo°r de primi4ieve Papoe-
a's. De opvoeding JO4 zelfstandigheid van
de au4°chteon lig 4 nie4 op de weg van
lo»n v°or onvolwaardigheid, noch op de
weg van werving van ledentel, maar op
he 4 vlak van verwerving van volwaar-
digheid, an opv°eding te 4 beschaving,
van geestelijke en materiele opb°uw, van
he 4 leren van techniek en agricultuur-

Opvoeding, onderwijzen, instrueren,
voorbereiden voor ec°nomische efficiën-
tie, dat is het vlak waarop westerse lei-
ding zicht dien* te bewegen- Dat is
"the white man's burden" in het oos-
ten, in de onderontwikkelde gebieden-

MaPsa betegingen door een semi-gecul
tlveerd s4ammenvolk, zonder enige eco-
nomische ui4rusting is minstens praema-
4uur en in di 4 4ijdsbes4ek "vooralsnog
fout; di 4 werk 4 ontbindend, leidt tet
bandeloosheid.

Enige evenwichtige bezinning voar
men hieraan beg°n, hadden wij van het
CWNG-Besteur wel mogen verwachten-

Ech4er he 4 zaad is gezaaid en de s4orm
zal nie4 uitblijven-

SPECTATOR

SPELEN MET VUUR.
Gisteren heeft CWNG/Persekding dan

de langaang|ekondigde betoging °P Sen-
tanie gehouden. De gr°te verscheiden-
heid van op borden en spand°e(ken ge-
schilderde leuzen gaf uiting aan de grie-
ven die in brede lagen van de Nieuw-
Gumese samenleving blijken te leven.
De voornaamste hiervan betreffen eigen-
lijk wel de onbevredigende p°si4ifa van
bepaalde gTOepen z-g- lokale krachten.
Nooit heeft Hollandia duidelijker erva-
ren h°e diep door aanzienlijke groeperin-
gen de verlangens naar betere sociale
voorwaarden gevoeld w°rden dan op die
gedenkwaardige dag-

Weinigen zullen ontkennen dat de vlak
verenigingen te 4 dusverre al he4 moge-
lijke hebben gedaan om bij de regering
voor hun wensen gehoor te krijgen-
Weinigen daarentegen zullen kunnen zeg
gen da" de regering in deze zaken alle
voortvarendheid heeft ge%taoht- Als ver-
zoeken, dringende verzoeken, pe4i4ies
jaren achtereen nie4 in staa4 blijken 's
Lands raderwerk in beweging te zetten,
dan is het begrijpelijk dat de yakvere-
nigingsleiders naar °ngew°ne middelen
grijpen-

Zulk een middel heeft men nu gehan-
teerd- Men is met borden lm d(e hand, op
echt westerse wijze samengestroomd en
men heef* (°p ech4 Nederlandse wijze)
ordelijk en rustig gedemonstreerd. De
meegev°erde leuzen m°gen hier en daar
te duidelijk het kenmerk hebben gedra-
gen van de gemoedstemming van orga-
nisatoren en betegers, tech wïsten deze
de meer dan oppervlakkige waarnemer
een heldere kijk te geven op he4geeïi

deze samenleving al jarenlang blijk 4 te
ber°eren.

In zoverre zal men he* nu* en de ge-
rechtvaardigdheid van de gehouden be-
toging m°eilijk in twijHel kunnen trek-
ken. Was het gebleven bij een berging
van Nederlanders, bijgestaan door een
uitgezochte gr°ep Papoea-vo°rmannen
van de Persekding, de organisateren
z°uden v°°r het gedurfde initiatief de
algemene waardering hebben verdiend-

He* l* jammer da* de CWNG-leiders

gemeend hebben aan hun verlangens
krach 4 te moeten bijzetten door het bij-
eenbrengen van honderden Papoea's aan
wien-zoals wel duidelijk is gebleken-he 4
doel van de demonstratie voor een be-
langrijk deel is ontgaan-
De. leiders hebben in hun (°versgens be-
grijpelijk) verlangen helaas meer waarde
toegekend aan getel dan aan gehalte-
Niet ontkend mag worden dat dit in he 4
algemeen het kenmerk van elk massaal
optreden pleegt te zijn en in zoverre zou
men daar dan °ok in dit geval vrede mee
kunnen hebben, majar men mag zijch af-
vragen °f organisateren wel voldoende
beseft hebben dat do°r het weinig
kieskeurig inschakelen van Papoea's op
zeer gevaarlijke wijze hebben gespeeld
me 4 vuur. Wij menen dat men rekening
had moeten h°uden mdt he 4 tempramen4
van de stedspapoea, dat ondanks omhul-
sels van hemd en broek, wcifnig nodig
heeft om wegen in te slaan die straks
zouden kunnen blijken in gevaarlijke
richting te eindigen- Al verliep de de-
monstratie ib alle opzichten ordelijk, on-
controleerbaar v°or organisatoren was
hetgeen, hopenlijk onbewust, in de har-
ten van deze mensen is josgewocld-

Het is gemakkelijk om een paar hon-
derd Papoea's mee te krijgen achter leu-
zen wier eigenlijke betekenifs aan hen
ontgaat. Zolang "RAME" binnen dadelijk
bereik en vage °f °nbereikbare zaken in
het uitzicht worden gesteld, stroom* men
geestdriftig tee. Moeilijker is het om die-
zelfde mensen, vo°r wier materieel en
geestelijk welzijn wij Nederlanders voor
l°pig n°g de verantwoordelijkheid dra-
gen; met geduld, ja eindeloos geduld, de
waarden bij te brengen die n°dig zijn
om een gezonde en rationele maatschap-
pij in haar verband te houden.

Organisateren hebben di* waarschijn-
lijk onvoldoende beseft- Aan hen nu de
teak °m de gemaakte, o-i- grote fout te
hérs*ellen do°r alle energie te geven aan
de opvoedende, positieve kant Van de
taak van de vakvereniging in een Pa-
poea maatschappij-

Ds Rumainum naar
Geneve

De voorzitter van de Raad der Evan-
gelische Kerken in Nieuw-Guinea, ds.
Rumainuim, is van plan in april naar
zijn post terug te keren.
Maar voor die *Ud staan er nog enkele
reizen °p zijn programma, waar°nder
een naar de bijeenkomst van de interna-
tionale zendingsraad in Londen en een
naar de bijeenkomst van de Wereldraad
van Kerken in Genéve.



GEEN LANDINGSRECHTEN VOOR K.L.M.
De KLM krijgt geen landingsrechten in L°s Angeles-

De leider van de Nederlandse luchtva»r*delegatie in Washington, staatssecreta-
ris Steikel heef* eerglsteravond na de laatste bijeenkomst meegedeeld dat he*
overleg hierover me* de Ver. Steten i» mislukt-

De Amerikaanse delegatie heeft ver-
klaard dat zij op het ogenblik niet in
steat is een verplichting inzake landings
rechten in Los Angeles aan te gaan-
De heer Steikel heeft besloten naar Den
Haag terug te keren-

Het mislukken van de onderhandelin-
gen betekent dat de KLM als enige gro-
te Europese luchtvaartmaatschappij lan-

dingsrechten aan de Amerikaanse west-
kust zijn geweigerd- De mislusking is te
wijten aan tegenwerking van de Ameri-
kaanse concurrenten van de KLM-
ZKH prins Bernhard verklaarde v°rige
week nog dat de tegenwerking üm feite
maar van één rivaal komt; de Pan Ame-
rican Airways-

Vervanging Martin
Mariners

Eventuele vervanging van de Martin
Marmers door vliegtuigen van het Fran-
se type Breguet is v°°r "Trouw" aanlei-
ding om na te gaan hoe de-primair-tek-
Msche teak is in Nederlands Nieuw-Gui-
nea- De Breguet ia bestemd voor onder-
zeebotenbestrijding en heeft daarvoor
geen grote snelheid nodig-
De vliegtuigen worden in Nav° verband
niet gebruikt voor de luchtverdediging
Op Nieuw-Guinea ia de situatie echter
geheel anders, al» gevolg van de toege-
nomen spanningen met Indonesië en de
sterke bewapening die dit land, vooral>
kwalitatief, in de lucht heeft gekregen
en voorteurend teacht te krijgen-
Het blad verwijst naar de berichten
over de d°or Nederland versmade "Mi-
rage", dia Indonesië, volgens niet tegen-
gesproken berichten, van Frankrijk wil
kopen. Maar ook al*» deze aankoop niet
zou doorgaan, beschikt Indonesië over

een sterke luchtmacht van de moderne
Migs.
Het overwicht in de lucht is he* strate-
gische knelpunt, waarom de defensie van
Nieuw-Guinea draait, aldus het blad-
Het bevechten hiervan is een taak die
zowel defensief als offensief kan wor-
den uitgevoerd- In West Europa zijn bei-
de categorien aanwezig.
In Nieuw-Guinea niet. Gezien deze si-
tuatie is het echter dan wel zaak °m ui 4
he 4 investeren bedrag he* hoogste ren-
dement te halen-
Daarvoor dient zich dan dè offensieve
verdediging aan hetgeen in concreto wil
zeggen dat de Martin Marmers dienen
te worden vervangen door snelle bom-
bardemen4svlieg4uigen me4 v°ld°ende
actieradius om langs de periferie van
Nieuw Guinea offensief op te treden-

Dit is mogelijk omdat Indonesië voors-
hands niet in staat za i Zijn een radar
meldings- en gavechtsne4 rand°m Nieuw
Guinea op te b°uwen, aldus he4 dagblad
Tr°uw-

Rusland STOPT
Stoorzender

De Sovjet-Unie heeft met ingang van
gisterav°nd een eind gemaakt aan he4

s4°ren van de Russische uizendingen
van de BBC- He4voornemen daartoe was
's middags meegedeeld aan de Britse
ambasadeur in Moskou, sir Pateick
Rawley^Het \s n°g niet duidelijik °f het
ook geldl voor uitzendingen in andere
telen. De Rus9en haddtn al eerder de
storingen verminderd van de Voice of
America.

PETTEN Atoomcentrum
Petten in Noord-Holland word 4 alge-

meen onderzoekcen4rum van de Europe-
se a4oomgemeenschap Etfatom.
Euratem heeft daartoe met de Nederland
se regering een beginselovereenkomst
gesloten- De financiële en technische de-
tails ervan moeten n°g worden uitge-
werkt- in Petten is de Gaeter van he4
Nederlandse reac4orcen4rum in aanb°uw.
He 4 pettense kernlaboratorium blijft ei-
gendom van de Nederlandse regering,
maar hel word 4 4egen een symbolisch
huurbedrag aan Euroatem afgestaan.
Euroatem zal vo"r 38 miljoen gulden in
he 4 centrum investeren-
Ne 4zoveel als de bijdrage van de Neder-
landse regering-

He 4 Nederlandse at°omonderz°ek en
da* van Euratom worden zoveel mogelijk
gecoördineerd- In Petten zullen terzijner-
tijd 600 wetenschappelijke werkers hun
teak vervullen, van wie er 400 in dienst
van Euratom zullen zijn- Petten wordt
met deze regeling het vierde Euratom
onderzoekcenteum-

De andere drie zijn in Italië, België
en Wes4-Durtsland.

Britse erkenningvan
Nederlandse Souvereiniteit

over Nw.-Guinea
Het Britee ministerie van k°l mie heef 4

verder c°mmentear geweigerd over de
steun die Singapore Indonesië heef 4 tee-
gezegd inzake Nieuw-Guinea en over de
afwijzing hiervan door de hoge com-
missaris van he 4 Verenigd K°ninkrijk
in Singapore-

VolgenB een wo°rdv°erder van he 4
ministerie was over he* antwoord van
de hoge commissaris tevoren overleg ge-
pleegd- Hij herhaalde dat v°lgens Engel-
se opvatting de soevereiniteit van Nieuw
Guinea bij Nederland beho°rt, zulks °ok
in overeenstemming met de verklaring
van Engeland in de Verenigde Natie in
november 1957.
De Britse afgevaardigde zei teen dat de-
ze Nederlandse soevereiniteit buiten
twijfel staat en dat deze ook d°or de In-
donesische regering is erkend in 1949-

Communistich BloK
vergadert

In Moskou wordt vandaag een bij-i
eenkomst geh°ulden van de premiers en
ministers van Buitenlandse Zaken van
de landen van he 4 Warschaupact het)

Warschau- Er zijn waarnemers ui 4 com-
munistisch China, No°rd Vie4 Nam,
Noord K°rea en Mong°llie. In politieke
kringen in Moskou word 4 verwach4 da4

de landen van het Warschauwpact het
Russische voorbeeld zullen nav°lgen en
hun strijdkrachten drastisch zullen in-
krimpen.

Ingezonden
DWARSFLUITER BLAAST VALS
C'est Ie ton qui fait la musique!

Aan dit gezegde moest lezer denken teen
hij het fraaie stekje proza onder hét
hoofd "Het krantje" en getekend "Dwars
fluiter" in de "Tifa" van 30 januari on-
der ogen kreeg-

Kritiek op een bepaald artikel in de
"Nieuw-Guinea Koerier" w°rdt in dit
stukje vermengd met een zeer persoon-
lijke mening omtrent de kwaliteiten van
de hoofdredacteur van dit blad, die er
waarlijk niet om heen draait-
Lezer wee 4 niet wie er onder de naam
van Dwarsfluiter schuil gaat, maar het
rs deze "fluitist" waarschijnlijk ontgaan
dat er m de journalistiek bepaalde nor-
men van fatsoen bestaan- De grenzen van
dit fatsoen heeft Dwarsfluiter met dit
weinig elegante geschrijf ver overschre-
den- Lezer gelooft nie4 da 4Dwarsfluiter
de lezers van zn blad een diens 4bewijs4indien hij de Tifa misbruik4 om onderlin
ge veten en rivaliteiten °nder een pseu-
doniem in he 4 openbaar te brengen.
Dwarsfluiter zal een van de eerste axio-
ma's in de journalistiek n°g moeten le-
ren namelijk "da 4 men nie4 alles kan
schrijven wa 4 men denk 4 en zeg 4- Di4
geld 4 voor Nederland en dit geld 4 dubbel
zwaar voor Nieuw-Guinea waar de ge-
meenschap z°veel kleiner is-

Opbouwende kri4iek op de inhoud van
een blad. Hiertegen zal niemand enig
bezwaar maken. Integendeel di4 kan een
kran4 alleen maar ten goede komen-
"Penneridders" die echter in hun kri-
tiek de "b°n ten" verliezen en alleen
maar grof willen zijn stellen zich op één
lijn me4hun c°llega's ui* de zogenaamde
"riool-journalistiek", die hun brood ver-
dienen met het schrijven van schendlec-
tuur^en smaadschriften- Moge deze groep
spoedig ui4s4erven!

Lezer geloof 4 nie4 dat Dwarsfluiter tet
deze garde behoort, maar eerder d°or
Onkunde me* de journalistieke erecode
deze "faux pas" heeft gemaakt
Het is te hopen da 4 Dwarsfluiter in het
verv°lg wa* minder valse noten blaast
en zn instement wa 4beter afstemt, op-
dat zn muziek niet door dissonanten
wordt ontsierd.

RECHTFLUITER-

Beste jongens en meisjes-
Vorige week hebben wij door he*

zPekraken van c°py de PRIPIK EN
KRUPUK-KRANT moeten veronachtza-
men- Door he 4 overslaan van Vrijdag
hebben wij he 4 idee opgevat de krant
v°ortaan op Zaterdag te plaatsen.
Dan hebben jullie Z»ndag meer tijd °m
aan kleur en ander wedstrijden mee te
doen. AFGESPROKEN?

Tot morgen dan!



tij de Papoea's. Da 4 oos Indische jon-
gen» meededen zeer geinteresseerd zijn
in hun rech4sposi4ie- He 4 CWNG wilde
moeilijkheden 4ussen Nederlanders en
Papoea's vermijden en daarom heef4 men
de b°rden me 4 leuzen over de Keiezen
laten weghalen- Men wilde elke ver-
keerde indruk voorkomen- Als concrete-
doelstellingen van de Papoea's noemde
de heer Nijhuis de wens naar betere
huisvesting, het weghalen van prikkel-
draad om de woningen te Hamadi en de
wens om i-vm. de grote werkeloosheid
aan de slag te kunnen-

De heer Nijhuis verheugde zich er-
over da4 he 4 besteur van de CWNG de
be4°gers volledig in de hand wis 4te
houden.

He 4 afhouden van de mensenmassa
van he 4 vliegveld, wisten 4wee bestuurs-
leden zonder moeite gedaan te krijgen-

Een half uur na he 4 verteek van de
s4aa4ssecre4aris was he 4 merendeel der
betegers per bus,, texi of par*ikuïier
vervoermiddel van Senteni verteokkt n.

He 4 aantel bergers da 4 aan ds de-
monsteatie deelnam werd geschat op ca.
1500 waarvan ongeveer 200 Europeanen
Een compliment voor de organisatoren

v°°r de wijze waar°p zij kans hebben
gezien deze voor H°llandia aanzienlijke
hoeveelheid mensen aan en af te voerrn
is hier zeker op zijn plaats-

We hebben ons afgevraagd in welke
mate e 1 bij de Papoea besef leefde om_
teent het doel van deze betoging- In Hol-
landia-Haveti werden vijf beter geklede
Papoea's, die op transport naar Senteni
stenden te wachten, ondervraagd1. Een
wis 4 in he 4 geheel geen an4w°ord te ge-
ven, *wee verklaarden te gaan om "bi-
kin ramé —°m de jool" en 4wee ver-
klaarden te gaan omdat de Persekdikig
hen daartoe had geroepen- Op de vraag
of zij wisten wat he* d°el van de Per-
sekding met de demonstratie was, ant-
woordden zij beiden dat z jj het nie4
wisten- Bij het vliegveld werden elf
willekeurig, beter geklede Pep°ea's uit-
gezocht en daarvan wist één te vertel-
len dat de betoging ten d°el had om de
belangen die bepleit werden te onder-
strepen- De tien anderen gaven ten ant-
woord "tidak tahoe —ik weet het niet"
alhoewel één van hen later terug kwam
me 4 de mededeling dat hij naar de be-
toging gegaan wat omdat hij meende
dat aan de huiBvesting van de Papoea's
een en ander m°est worden gedaan, ter-
wijl °ok de sociale voorzieningen naar
zijn mening verbeterd dienen te worden.

Z°wel in de Haven als in Hollandia
Binenn waren de »teaten goeddeels ver-
laten en de winkels waren minder druk
bezoch4 dan anders- Een groep par4iku-
lieren is bij deze dem°ns4ra4ie zeker wel
gevaren, de vrije texi rijders, die handen
en auto's te kor4kwamen om de bete-
gers aan en af te voeren-

In de herinnering van de Papoea zal
deze dag onge4wijfeld blijven voorge-
ven als een van grote "ramé"-

BIBLIOTHECARESSE

Bij de Dienst van Sociale Zaken en
justitie kan onmiddelijk geplaatst wor-
den een:

Aanmelding voor sollicitatie ten kantore
van het Hoofd Afdeling Sociale en Maat
'ahappelijke zorg te D«k n

Franse senaat achter
de Cautie

De Franse Senaat heeft het voorbeeldvan de nationale vergadering gevolgd
door het wetsontwerp te aanvaarden, da 4de regering speciale bevoegdheden geeftvoor de tijd van een jaar-

De uitslag was 226 stemmen voor en 39tegen. De nationale vergadering verleende in de vroege ochtenduren haar fiataan het ontwerp met 441 tegen 75 stem-
men. Er was op het voors tel één amen-
dement, namelijk dat de wet op de vol-machten automatisch zou eindigen wan-neer tussentijds het parlement door depresident van de republiek wordt ont.
bonden of wanneer er een nieuwe rege-ring aan het bewind komt-

Nu ook de Franse senaat ermee heeft
ingestemd dat de regering voor een jaar
speciale volmachten krijgt, is alleen deaantekeningen van president de Gaullenog nodig om het betreffende wetsont-werp te bekrachtigen-
Vandaag zal het kabinet zich beraden
over de te nemen maatregelen. Volgens
het Franse persbureau staan enkele kabi-
netswijzigingen voor de deur- Deze zou-
den betrekking hebben .op de ministervan Defensie, de minister v°or de Saha-ra, Soustelle, en de minister van Voor-lichting Fré-

ITiie Bridge on me river Kwal i
(in technicolor en wide screen).

Laatste voorstelling in Hollandia fzaterdag 6 febr. en zondag 7 febr. (wegens lengte ■'van de film één voorstelling per avond aanvangende I
20.00 uur)

in ORIËNT Theater I
De enige film die 7 Oscars verwierf. Het drama van I
een bataljon Engelse krijgsgevangenen in een Japans ft]
gevangenkamp in Burma, meesterlijk vertolkt door ftj
Alec Guiness en William Holden. De film, die bij de I
première in Londen, ruim 3000 bezoekers zo had I

&, gepakt, dat men een speld kon horen vallen I
Telefonische plaatsbespreking dagelijks mogelijk Ionder nr. Hla 135.\ Na 19.00 uur worden geen plaatsen meer gereserveerd

1 mist deze laatste Hans niet b
HBS olubgebouw zaterdag 6 februari
roulette voor leden- Aanvang 21.00 uur

CW-N-Gyp ERSEKDING
Wij danken de betogers die met ons

naar Senten) gingen voor hun vertrou-
wen In °nze organisatoren en vo°r hun
discipline aldaar getoond- Wij zij ervan
overtuigd dat de meer dan 2000 deelne-
mers diie een vrije dag opofferden en de
moeite namen 40 km- heen en terugj te
reizen v°ldoende indruk konden geven
van het feit, dat alle bevolkingsgroepen
h-t-1- de aandacht van het Nederlandse
v°lk vragen voor hun pr°bleimen-

Wij hebben bew°nderlng voor de pret.
tige en kalme wftjae waarop de politie
°ns heeft terz jjde gestean.

Honderden belangstellenden m°esten
achterblijven- He 4 was onmogelijk nog
meer transport middelen te krijgenr

Laat h«t hun een troost zijn te weten
dat de betoging alleszins geslaagd Is,

VERBONDSBESTUUR

EDO: Zaterdag 6-2 ten 19.30 uur
Causerie en film bete. de Baliem door:

Prater HF- VerhlSen
Entree f- 0,50 pp-
T°egangkelijk v°or iedereen vanaf IC
ja»'.

Zaterdag 13 febr- groot
"HAWAIAN CONCOURS"

Ach 4 deelnemende bands- Na afloop
"Hawaian night" rn-m-v- de Jive Rockets
Demonstratie originele Tonga en Hula-
Zigoleden f. 1,50; niet leden f. 2,50- Geen
hula dansen ed-
reserverlng van plaatsen- Aanvang 20-30
uur- Toegangskaartenjranaf 8 febr- ver-
krijgbaar bij Zigo-bestuursleden en bij
restaurant MA, Panteiweg, Holl.-Binnen

JACHTCLUB. In plaate van Zaterdag,
hedenavond na afloop bioscoopvoorstel-
ling ROULETTE
\V°ensdag a.s- uPverkoop gramofoonpla-
feu-

WEEKEINDDIENST 6-7 FEBR-
Haven dr- A- de Grave telf. 345
Holl.-Binnen Dr. J. ten Brink telf- 94

WEEKDIENST 8-12 FEBR-
Haven Dr. AP- Nelemans-

REK verteonlt in de Haven op 5.2"BEST THINGS IN LIV|E ARE FREE"6-2 en 7-2 "PEYTON PLACE" (Dorp derzonden), met Lana Turner, Terry Mooreen Russ Taimblyn- 'n Zeer exellente filmwaar ,je wereld over sprak- Voor U, ou.der' is dit een fym> waar men Uw 00rLdeel zal vragen omtrent de jeugd.
In cinemascope en kleur.

ORIËNT THEATER vertoont heden 5-2
"A BULLET IS WAITING"

een zeer dramatische Western met Rory
Calhoun en Jean Simmons
In Technicolor
Zaterdag 6-2: De wereld vermaardefilm:
THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI
met William Holden, Jack Hawkin* en
Alex Guiness-
Holl--Binnen heden: DESERT LEGION
met Ralph Meeker
Sentani morgen: 6-2 "SAN QUENTIN"
met het bijzondere bijwerk "PIJNLOZE
BEVALLING" Uisluitend 18 jaar en ou-
"mt.

(vervolg van pag- 1)
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