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Amerika -blijft in kwestie
Nw. Guinea strikt neutraal

Mr. Luns in Washington aangekomen
„Urees uasr ooplsg
overdreven„

De Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken, mr. Luns, is in Washing-
ton aangekomen voor besprekingen met
de Amerikaanse president Kennedy.
Mr. Luns zei op een persconferentie,
dat de Nederlandse regering iedere stap
die zou kunnen leiden naar een ver-
mindering van de spanning rond Wes-
telijk Nieuw Guinea, zou toejuichen.
Nedesrland had niets gedaan, waardoor
de spanning was opgevoerd, aldus mr.
Luns. ledere stap die Indonesië, er toe
zou bewegen om zijn aggtrt ssie tegen
Nederland te beëindigen zou zeer wlei-
kom zijn, zo voegdel de Nedterfandse
minister daar aan toe.

Functionarissen van het Amerikaan-
se ministerie van Buitenlandse Zaken
hebben inmiddels met nadruk ver-
klaard dat van Amerikaanse zijde geen
initiatief kan worden verwacht om een
compromis tot stand te brengen in het
conflict tussen Nederland en Indonesië,
over W. Nw. Guinea. De Am. regeJ.

ring is vastbesloten, zeiden zij, om zich
in deze kwestie afzijdig te houden.
Kun verklaring is in tegenspraak met
een bericht dat zaterdag was versche-
nen in de New Vork Herald Tribune.
Volgens dit bericht zou de vrees voor
oorlog de Amei ikaanse regering ertoe
hebben gebracht om met een initiatief
te komen als de Nederlandse minister
Luns vandaag een ontmoeting zou heb-
ben met president Kennedy.
Amerikaanse regeringsfunctionarissen
zeggen hierover, dat Nieuw Guinea in-
derdaad een ernstig probleem vormt
waaraan gevaren zijn verbonden, maar
de term "vrees voor oorlog" is volgens
hen veel te sterk. Zij herinneren eraan
dal president Soekarnö in het verle-
den wel eens over geweld heeft ge-
sproken, maar dat hij in de afgelopen
twee jaar duidelijk heeft verklaard het
conflict met vreedzame middelen te
willen oplossen. Van Amerikaanse zijde
zal ernaar worden gestreefd dat een
vreedzame oplossing inderdaad wordt
bereikt, maar de regering in Washing-
ton zal dat zeker niet doen door middel
van politieke interventie, aldus de
functionarissen in Washington.

Hasluck poept op tot
eenheid in TPNG

De Australische minister vobr de-.
Territoria, Paul Hasluck, heeft aan de
inwoners van Papua.New Guinea ge-
zegd dat zij een begrip van eenheid
moeten ontwikkelen als voorbereiding

tot de zelfstandigheid. De minister
sprak in de Apex.club in Port Mores-
by. waar hij verklaarde dat de men-
sen van alle rassen in het territorium
zlchzelve nu moesten leren zien als
een volk met dezefde toekomst.
Minister Hasluck sprak aan de voor-
avond van de installatie der Wetge-

vende Vergadering voor Papua-New
Guinea in Port Moresby.
De minister zei dat het probleem van
de rassenrelaties een van de grondbe-
grippen is, niet slechts voor de Euro-
peanen, doch ook voor alle anderen.
Een ander probleem dat moet worden
onderkend is, hoe het territorium zijn
eigen brood kan verdienen en zijn eco-
nomische weerbaarheid tegelijk met de
verwezenlijking van het zelfbeschik-
kingsrecht kan opbouwen, aldus de mi-
nister.

Ngo Dinh Diem herkozen
President Ngo Dinh Diem van zuid

Vietnam is in de gisteren geWoiuden
vferkieiingpn opnieuw voor vijf jaar
tot staatshoofd van zijn land gekozen.
De officiële verklaring dife in Saigon
over de verkiezingsuitslag werd uitge-
geven, gaf geen gegevens over de groot-
te van de meerderheid van Ngo Dinh
Diem over zijn tegenstanders.

VerKiezingsatitoriteiten in Sfe.igon
zeiden gisteren, dat ondanks de com-
munistische pogingen om de verkie-
zingen door terreur en propaganda te
belemmeren, meer dan 85 procent van
de zeven miljoen kiesgerechtigden hun
stem hadden uitgebracht.
Zodra met de telling werd begonnen,
verklaarden de candidaten van de op-
positie dat er onregelmatigheden had-
den plaats gevonden, maar de autori-
teiten die met de or.anisat.ie van de
verkiezingen waren belast, verkaar-
den geen reden te hebben om in te
grijpen.
In Saigon was het gisteren rustig, in
tegenstelling tot de twee voorafgaande

dagen, toen er in de stad bommen ont-
ploften en er rumoerige betogingen
plaats vonden.
Uit de provincies zuidelijk en westelijk
van Saigon werden echter tal van ge-
vallen van ernstige sabotage gemeld.
Gevreesd wordt dat vele doden zijn
gevallen bij de ontsporing van een
tr-ëin welke door de communisten in
Zuid Vietnam is bewerkstelligd als on.,
derdeel van hun programma om de
presidentiele verkiezingen in dit land
te verstoren.
Het is mogelijk dat er vijftig doden
zijn gevallen bij het treinongeluk, toen
de trein uit Nha-trang in een ravijn
stortte nadat zij als gevolg van een
opgebroken baan ontspoord was.
De meeste slachtoffers zijn vrouwen
en kinderen. Een andere trein liep op
een landmijn, doch hierbij werd weinig
schade aangericht en niemand werd
gewond.

DC-8 uephintung
Nederland-west-indie

De KLM heeft een nieuwe straalver-
binding met west Indiëf geopend. Het
eerste DC-8 straalvliegtuig vertrok van
Schiphol op die lijn Amsterdam-Lis-
sabon, Paramaribo- Caracas. Curacao
met een groot aantal gasten aan boord.
De nieuwe verbinding brengt reizen
terug van 24 uur tot 16 uu__
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Groeistuip van Nieuw-Guinea Parlement ?

Afgevaardigde Bonay vraagt ontslag als
lid Nieuw Guinea Raad

Ontevreden over fractievorming
en vooroverleg

JJ. zaterdag heeft de heer Eliezer
Jan Bonay, afgevaardigde van het ei-
land Japen in de Nieuw Guinea Raad,

de voorzitter van de Raad verzocht om
van zijn lidmaatschap ontheven te
worden. Hij deed dit vterzoek uit pro-
test tegen de ontwikkelingen die zich
in de afgelopen dagen in en rond de
Nieuw; Guinea RSas^d hébben voorge-

daan De voorzitter van de Nieuw Gui-
nea Raad de heer J.FR. Sollewijn
Gelpke is kort na de ontvangst van
het verzoek van de heer Bonay naar
Port Moresby vertrokken en zal pas
de 15e alpril weer te Hollandia terug-

kerieni. Zijn aanwezigheid kan in de
onderhavige kwestie van veel beteke-
nis zijn, want de heer Bonay verklaar-
de gisteravond tegen vertegenwoor-
digers van de pers, dat hij bereid wias
om de zaak nog eens met de voorzitter
te bespreken (hij kent de heer Solle-
wijn Gelpke goed ïïit zijn bestuurs-
Braktijk). Het zou niet onmogelijk zijn

dat hij alsnog op zijn besluit terug zou
komen, zei hij.

„Met alle verschuldige eerbied ver-
zoek ik Eliezer Jan Bonay, lid van de
Nieuw Guinea Raad voor het kiesdis-
trict Japen Waropen, om ingaande 17
april mijn ambt als lid van de Nieuw
Guinea Raad te mogen neerleggen.

Met grote spijt heb ik deze beslissing
genomen, nadat ik gezien en gehoord
heb, dat de Nieuw Guinea Raad al niet
meer beantwoordt aan de verwachtin-
gen van het Papoea.volk, d.w.z. niet
meer geleid wordt in de richting van
zelfbeschikking." Zo begon de brief, die
de heer Bonay zaterdag j.l. aan de voor
zitter van de Nieuw Guinea Raad deed
toekomen.
De beweegredenen tot deze opzienbare
beslissing zette hij in zijn brief als
volgt uiteen:

„In navolging van het Nederlandse
parlement hebben de pastoors en de
dominees een verdeeldheid in de raad
tot stand gebracht, en dat niet alleen,
maar zij beleggen vergaderingen links
en rechts om hun zittingname in het
College (van gedelegeerden) te onder-
steunen, zonder aan de Papoea's de ge-
legenheid te geven om in de toekomst
zelf verantwoordelijkheid te leren dra-
gen.
Zo ook zouden Papoealeiders als Jou-
we en Kaisiepo gelegenheid behoren te
geven aan de jongeren, niet om hen
zelf een zetel te verschaffen in het
College, maar om evenals zij ook ver-
antwoordelijkheid te leren dragen.
Nu bovendien de vaste bewoners van
Hollandia zetels voor zich inpalmen
is het moeilijk voor de verschillende
landstreken om vertrouwen in het cen-
trum (van het land) te stellen", aldus
de formulering van de heer Bonay.

HOE IS HET GEKOMEN?
Toen wij gisteravond een gespreK

ba*..» met de heer Bonay en enkele

andere leden van de Nieuw Guinea
Raad over de gebeurtenissen die tot
de beslissing van de heer Bonay had-
den geleid bleek ons, dat de kern van
de gebleken ontevredenheid van het
Raadslid van Japen, lag in het infor-
mele vooroverleg dat aan de candidaat-
stellingen voor de verkiezing van het
college van gedelegeerden was vooraf-
gegaan, en waaraan de heer Bonay
geen deel had genomen.
Zoals wij reeds melden vond de ver-
kiezing van het college van gedele-
geerden plaats in de vergadering van
de Nieuw Guinea Raad van zaterdag
j.l. De dag daarvoor waren de candida-
tenlijsten ingediend en de avond daar-
voor (donderdagavond j.l. dus) had een
informeel vooroverleg over het opstel-
len van de candidatenlijsten plaats door
twee afzonderlijk vergaderende groe-
pen raadsleden. Deze twee groepen wa-
ren een negen man sterke katholieke
fractie (waar overigens ook een Isla-
miet bij in was begrepen) en de overi-
gen raadsleden, op één uitzondering na
allen protestant. Het andere Islamiti-
sche raadslid de heer Arfan (Radja
Ampat) nam namelijk ook deel aan
het overleg binnen de "protestantse"
fractie.

De indruk bestaat, dat wat wij zo-
juist de protestantse fractie noemden,
protestants is tegen wil en dank en
zich niet bewust heeft samengesteld
op grond van protestants politieke prin
cipes. Fractievorming op confessionele
balsis heeft tot nu toe alleen in ka-
tholieke kring plaats gevonden. De ka-
tholieke raadsleden houden hun eigen
besloten vooroverleg met het gevolg dat
de andere raadsleden (bijna allen pro-
testanten) een restfractie vormen, waar
ook een eigen vooroverleg plaats vindt.

Het is de heer Van Zeeland geweest
(afgevaardigde van Sorong) die het mm

n tot hel vooroverleg op don-
derdagavond van de Protestantse rest-
fractie. Hij verklaarde, dat hij nie-
mand van deze informele vergadering
had willen uitsluiten, anderzijds had
hij ook niemand uitdrukkelijk uitge-
nodigd. Het was niet nodig geweest
voor de Katholieke raadsleden, zo ver-
klaarde hij, om zich te isoleren. "Als
zij op onze vergadering aanwezig wa-
ren geweest, dan hadden zij ook twee
zetels in de raad gekregen want wij
waren het er allen over eens dat het
Katholieke zuiden van het land recht
had op twee zetels in het college van
gedelegeerden.
Op dezelfde avond vond echter ook
een bijeenkomst plaats van de Katho-
lieke fractie, waaraan ook de heer
Achmad (Kaimana) deelnam, die overi-
gens Islamiet is. Pater Van den Berg
verklaarde ons desgevraagd, dat het
bepaald niet de opzet was van de Ka-
tholieken om zich aan het vooroverleg
onder leiding van de heer Van Zeeland
te onttrekken, maar "wij hadden nu
eenmaal al besloten tot een fractie-
vergadering voordat wij van het andere

overleg vernamen". We zijn door de
heer Van Zeeland ook niet tot dat over-
leg uitgenodigd, aldus Pater Van den
Berg.
De heer Van Zeeland was daarentegen
van ons voornemen om op donderdag-
avond bijeen te komen zeer goed op
de hoogte, want hij was er aanvanke-
lijk zelfs door de heer Maturbongs toe
uitgenodigd, aldus Pater Van den Berg.
Later is deze uitnodiging weer inge-
trokken, omdat de andere leden van
de Katholieke fractie niet eerst waren
geraadpleegd over het uitnodigen van
buitenstaanders (met uitzondering van
de Islamieten).
Bovendien, aldus Pater Van den Berg,
had de heer Van Zeeland op woensdag
zo terloops gezegd (tijdens een ontmoe-
ting aan de bar van Juliana) dat hij
de voorzitter het voorstel zou doen
om op donderdagavond informeel bij-
een te komen teneinde overleg te ple-
gen over de candidaatstelling. Pater
Van den Berg, gaf toen te kennen, dat
hij dat niet noodzakelijk meer vond,
omdat er in de voorafgaande weken
(toen de heer Van Zeeland nog niet te
Hollandia aanwezig was) al zoveel voor"
overleg over dit soort kwesties had
plaats gevonden. Van een voorstel aan
de voorzitter heb ik verder niets meer
vernomen, aldus de heer Van den Berg.
Op donderdagavond stelde de Katho-
lieke fractie dus een. eigen candid-.ten-
"ijst voor nel. Coiiege vsn ""edelegeer.
den samen, en hetzefde vond plaats op
de vergadering van de protestantse
restfracti.e.

Vier raadsleden, die kennelijk niet op
de hoogte waren van het feit dat de
vergadering die avond zou plaats vin-
den, ontbraken aanvankelijk op deze
laatste bijeenkomst. In de loop van de
avond wist men de heren Suwae en
Onim nog te bereiken, maar naar de
heren van Zeeland en De Rijke ver-
klaarden, gelukte het niet om de heren
Bcnay en Mevrouw Tokoro te vinden,
hoewel er langdurig vooral naar de
heer Bonay verd gezocht.

Het gevolg was dan ook, dat de heer
Bonay zich de volgende dag voor een
fait accompli zag gesteld. Twee frac-
ties hadden hun candidatenlijsten sa_
m/engesteld en hij was bij het voorover-
leg van geen van heide betrokken ge-
weest

Kennelijk had hij het gevoel, dat de
belangrijke beslissingen niet in de
Raad maar in het informele voorover-
leg genomen werden, hetgeen hem niet
bevredigde. Hij verklaarde gisteravond,
dat hij fractie- en p:\rtijvorming in de
Raad ongewenst achtte. De verkiezingen
hebben ook niet volgens partijen plaats
gevonden en dan is ook partijvorming
in de Raad ongewenst, meende hij.

Het resultaat van al dit vooroverleg
is, aldus de heer Bonay, dat Hollandia
in alle commissies het leeuwendeel van
de zetels bezet,terwijl bovendien de on
ervaren jongeren niet de gelegenheid
krijgen om in de praktijk de zo no-
dige ervaring op te doen.
De heren Van Zeeland en De Rijke
verklaarden, dat de grieven van de
heer Bonay t.a.v. het vooroverleg on-
gegrond waren. Als hij aanwezig was
geweest op het vooroverleg dan zou hij

(Vervolg op pag. 3)



zelf gezien hebben, dat er geen sprak?
va. was dat daar eer» behaalde me_
rin^ aan de raadsleden wa. opgeJroi.-
gen De lieer Van Zeel->.d leidde d.
vergadering met grote tact en geduld,

aldus de heer De Rijke en gaf ieder-
een de gelegenheid om van ieder nieuw
voorstel het zijne te zeggen, en daar
werd dan ook rekening mee gehouden.
Van de punten die in de brief van de
heer Bonay aan de orde gesteld werden
zei de heer De Rijke, dat hij het met
het eerste punt volkomen eens was.
Hij zei: „Er wordt aan de goede zake-
lijke verhoudingen in de Raad veel
schade toegebracht, indien Zending of
Missie te zeer drijven op het gebied
van de fractievorming of van het in
commissies willen komen".
Het verwijt dat Hollandia meer dan
evenredig in het College van Gedele-
geerden was vertegenwoordigd achtte
hij ongegrond. Er zijn vijf residenties
aldus de heer De Rijke en elk daarvan
is vertegenwoordigd in de Raad (Hij
rekende Pater Van den Berg de Resi-
dentie Zuid Nieuw Guinea te vertegen-
woordigen). De twee anderen (Mr. De
Rijke zelf en Dr. Kamma) zijn -geko-

Is deskundigen of om andere re-
denen, en dat zij toevallig in Hollandia
wonen doet niet ter zake. aldus de heer
De Rijke.'

Gisteravond vond wederom een in-
formele vergadering plaats van de
"Protestantse restfractie" teneinde de
beslissing van de heer Bonay te be-
spreken. Naar, wij vernemen zijn er
geen nieuwe beslissingen <iiena_n.:aand
genomen.

Uit gesprekken die wij met enkele
andere autochtone raadsleden voerden
kregen wij de indruk dat sommigen op
een of andere wijze niet geheel be-
vredigd waren door de gang van za-
ken rond de verkiezing van het col-
lege van gedelegeerden, hoewel zij hun
ongenoegen verschillend formuleerden.
Het informeel vooroverleg, de fractie-
vorming en het overwicht van Hollan-
dia in het college van gedelegeerden
bleken echter ook voor andere raads-
leden dan de heer Bonay moeilyk ver-
tteerbaar te zijn.

TE SNEL?
Op onze vraag of er achter de ver-

kiezing van het Collego van Gedele-
geerden niet te veel haast was gezet,
waardoor enkele autochtone raadsleden
niet voldoende hebben beseft wat er
ging gebeuren en wat er on het spel
s'ond, antwoordde ac hee- De Rnke
ontkennend. U had U er zelf van kun-
nen overtuigen als U bij 't vooroverleg
aanwezig was geweest, hoeveel gele-
genheid ieder kreeg om zijn mening
te laten gelden, aldus de heer De Rijke.
Pater Van den Berg die wij dezelfde
vraag stelden achtte het niet onmoge-
lijk dat er inderdaad te veel spoed was
betracht. *Maar als daar iemand voor
verantwoordelijk is, dan is het Mr. De
Rijke, aldus Pater Van den Berg. Op
een informele bijeenkomst van de
Nieuw Guinea Raad op 25 maart j.l.
(voor de officiële installatie) stelde voor
zitter Sollewijn Gelpke voor, om de
verkiezing van het College van Gede-

legeerden enkele weken aan te hou-
den. De heer De Rijke meende, dat
de Bewindsregeling dat niet toestond,
omdat de begroting 1962, die vrij spoe-
dig bij de Raad zou worden ingediend
eerst door het college van gedelegeer-
den moest worden behandeld.
Pater Van den Berg zei dit argument
niet doorslaggevend genoemd te heb-
ben ,omdat de bewindsregeling uitging
van de veronderstelling van een reeds
functionerende Nieuw Gluine» Raad,
terwijl dit lichaam in het huidige be-
stek- nog in e"r periode /an opbouw
verkeerde.

BEZINNING GEVRAAGD

Onzerzijds zouden we willen opmer-
ken, dat indien de heer Bonay niet te-
vreden is met de gang van zaken van
de afgelopen dagen, er vele andere en
betere wegen openstaan (behalve ont-
slag) om zich daartegen te weier te stel-
len. We hopen dat er in de nu, ko-
mende week; voor hem gelegenheid zal
bestaan om zich hierop te bezinnen.
Gisteravond alchtte hij het niet uitge-
sloten dat een gesprek met voorzitter
Sollewijn Gelpke een oplossing tot
stand zou brengen.
Voor bezorgdheid bestaat o.i. dan ook
voorlopig nog geen aanleiding.
Het dijkt er meer op dat veel van het
ongenoegen dat nu bij enkele leden
blijkt te bestaan, zal verdwijnen, in-
dien hun inzicht in de hun ten dienste
staande parlementaire middelen v.ordt
gescherpt.

NG-Raad kreeg drie
afdelingen

Zaterdag brachten wij reeds een ver-
slag van het eerste deel van de verga-
dering van de Nieuw Guinea Raad die
op die dag plaats vond.
Na een pauze werd de vergadering om
half twaalf hervat. Aan de orde was
de aanwijzing van de leden van de
"Commissie voor de verzoekschriften".
Aangewezen werden de heren Poana,
Kaisiepo en Van .Zeeland.
Het tweede punt dat aan de orde
kwam was do instelling van een drie-
tal "afdelingen", waar ieder onderwerp
dat de Raad gaat behandelen eerst aan
een discussie zou moeten worden on-
derworpen. ledere afdeling brengt van
zijn bevindingen verslag uit aan de
voltallige Raad. zodat het debat daar
niet te lang behoeft te duren.
De samenstelling van deze afdelingen
zou door loting moeten plaats vinden.
TEGENSTANDERS

De heer Jouwe verklaarde zich een
tegenstander van de instelling van deze
afdelingen. Hij meende dat de Nieuw
Guinea Raad niet opgedeeld behoefde
te worden om over de aan de orde ko-
rrende onderwerpen - beslissingen te
nemen.

De heer Kaisiepo meende dat iedere
afdeling zich met een bepaalde groep
van ond .rwer^n zou moefs?n bezig

houden. Er zou dus bijvoorbeeld een
economische, een sociale en een cultu-
rele afdeling moeten komen. De heer
Bonay verklaarde zich evenals de heer
Jouwe tegenstander van het afdeling»-

systeem, omdat dit een nieuwe ver-
deeldheid in de Nieuw Guinea Raad
in het leven zou roepen,, zoals naar het
oordeel van de heer Bonay ook de gods-
dienst al een bron van verdeeldheid
was gebleken. De h^sr Bonay wijdde
bijzondere aandacht aan de rol van
de. godsdienst bij de groepsvorming in
de Nieuw Guinea Raad. De voorzitter
meende echter dat het debat beperkt
moest blijven tot de kwestie der af-
delingen en dat de invloed der gods-
dienst in de Nieuw Guinea politiek op
dat moment niet aan de orde was. De
vergadering ging tenslotte aceoord met
de voorgestelde instelling van drie al-
gemene afdelingen.

Nieuwtjes uit Nederland
Schiphol — Een zending van 20 kg.
goud ter waarde van f 100.000,— is op
de route Amsterdam-Bangkok uit een
KLM_machine geroofd. Over deze dief-
stal hangt een waas van geheimzinnig-
heid; echter is wel uitgelekt dat het
hier een vijfde zending goud betreft
naar Vientiane, de hoofdstad van Laos
waar het zeer onrustig is. Zelfs politie
wotrdt bjij de naspeuringen door de
KLM-bewakingsdienst geweerd.

Den Haag — Een koe die van een vee-
transport was ontsnapt, heeft een kor-
te stagnatie veroorzaakt in het trein-
verkeer op het station Hollands Spoor
te Den Haag. Tot grote verbazing van
de reizigers kwam in plaats van een
trein een koe over de rails aansnellen
op de hielen gezeten door een aantal
ademloze achtervolgers. Inmiddels werd
de trein door een rood signaal tegen-
gehouden tot het dier aan de andere
kant van het station was gevangen.

Eelde — De Rijksluchtvaartschool in
Eelde bij Groningen heeft besloten 7
van de 11 aanwezige Beechcraft-les-
vliegtuigen aan de grond te houden
omdat ernstige materiaalgebreken zijn
ontdekt. Op de 'plaats waar de twee
mbto.ren van de Beech,craft aan de
vleugels zijn bevestigd heeft men ver.
moeidheidsverschijnselen in het metaal
geconstateerd.

Rotterdam — De Rotterdamse politie
heeft een gemakkelijke vangst gedaan,
Een inbreker was tijdens een "kraak"
in een winkel in slaap gevallen na het
openbreken van een kast. Het bleek dat
de man zich tevoren met jenever moedhad ingedronken. Dit is hem tijdens zij n"werkzaamheden" noodlottig geworden.

Soest — Een postbode in Soest heeft
kans gezien in vijf maanden tijd 1200
poststukken, die hij moest bezorgen,
achter te houden en deze op zolder téveitoe^gen. De PTTUr^chereUe zoo-naar de beweegredenen van deze vreemde daad.

Amsterdam — In Amsterdam is de po-
litie op zoek naar grote hoeveelheden
pornografische .ectulur die onder dé
jeugd is verspreid, tientallen jongens
hebben deze lectuur, die in grote pak-
ken op het IJ dreef, opgevist en ver-
der verspreid. Voor de politie is het
nog een raadsel hoe deze geschriften
in het water zijn gekomen.

(Vervolg van pag 2)



Amerikalaat Portugal in
de steel.

Portugees Angola kwam vorige week
"in het nieuws". Dit j.ebied, zo groot
als Frankrijk, Duitsland en^ïlngeland
samen, heeft maar 4V. miljoen inwo-
ners, onder wie 160.000 blanken. Onder
de Europeanen bestaat reeds lang ver-
zet tegen de politiek van Lissabon, dat
Angola beschouwt als een provincie, die
rechtstreeks door de Portugeese rege-
ring wordt bestuurd.
Die blanken, ten dele arme lieden die
met halfbloeden en verwesterde negers
samenwerken, wensen zelfbestuur, me-
de om de grote massa der negers te
verheffen. Die leven in achterlijke so-
ciale omstandigheden: een laag levens-
peil, veel ziekten en horigheid jegens
hun stamhoofden.
Voor openbare werken en particuliere
plantages leveren die stamhoofden
dwangarbeiders. Aan ontwikkeling van
de industrie is men nauwelijks toe-
gekomen.
De blanken vrezen terecht, dat op deze
wijze Angola zich niet kan verheffen
uit zijn middeleeuwse verhoudingen.
Men weet dat de romantische hervor-
mer Galvao, die het passagiersschip
de Santa Maria buitmaakte, de aan-
dacht wilde vestigen op fouten en ge-
breken van het Portugese regime. Hij
had dit gediend in Angola en in een
rapport de misstanden gehekeld, doch
zonder dat de regering van Salazar iets
verbeterde
EEN TWEEDE ALGERIJE?

Nu is datgene gebeurd, wat de blanke
kolonisten duchtten.. Uit de kringen
der negers zijn terroristen voortgeko-
men, die tientallen blanken hebben ver
moord. Reeds vreest men, dat een twee-
de Algerije zal ontstaan en dat een oor-
log van inheemsen tegen het bewind
zal uitbreken. De Portugese regering
zegt, dat de rebellen op Kongolees ge-
bied vrijheid kregen, zich te wapenen
en te groeperen en toen Angola bin-
nenvielen.
Even onverwacht als in Kongo begon-
nen de overvallen. In verscheidene ge-
vallen hebben de Europeanen hun
vrouwen en kinderen iri het oerwoud
verborgen, om zelf hulp en wapens te
halen. Doch enige malen zijn die vrou-
wen en kinderen vermoord. Zelfs kwa-
men aanvallen voor van negers met ge-
weren en machinegeweren op kleine
steden.
De Portugezen beschuldigen er nu de
leden der V.N. van, dat dezen de woe-
lingen hebben aangemoedigd door te
eisen, dat Portugal hervormingen zou
doervoeren. In de Veiligheidsraad heeft
geen land tegen zulk een verzoek aan
Portugal gestemd. Wel waren er zo-
veel onthoudingen (o.a. van Engeland
en Frankrijk) dat geen meerderheid
van zeven der elf stemmen werd ver-
kregen, welke meerderheid nodig is.
Maar Amerika stemde voor de resolu-
tie, samen met de anti-koloniale lan_
den.
KENNEDYS POLITIEK

De V.S. kritiseerden dus een bond-
genoot, Portugal, terwille van goede
betrekkingen met Aziaten, Afrikanen

en Latijns Amerikanen. Dit feit illus-
treert, uit welke hoek de wind waait.
Kennedy hervat blijkbaar het beleid
van Franklin D. Roosevelt, die op het
stafndpunt stond dat Amerika aller-
eerst de sympathie moest winnen van
de voorheen gekoloniseerde volken.
Na 1947 hebben de V.S. en West Europa
zich tijdelijk nauwer aaneengesloten
tegen het Sovjetblok, en zo raakte dit
meningsverschil enigzins op de ach-
tergrond. Maar geleidelijk bleek, dat
de Russen de Amerikanen poogden te
verdringen uit Aziël, Afrika en zelf,s uit
Lati,jns_Amerika ('voorbee-d: Cuba)
door de V.S. te beschuldigen van lief-
de tot het kolonialisme.
Deze verdenking wijzen de V.S. af. om
des te beter te kunnen concurreren
met de Sovjetstaten. Zij kozen voor de
negers van Angola boven de Portuge-
zen.

TE HUUR GEVRAAGD:
SCOOTER

Brieven aan Administratie Nieuw Gui-
nea Koerier.

I

Korte berichten
Frankrijk — De wereldberoemde 79-
-jarige schilder Pablo Picasso is aan de
Franse Rivièra in het huwelijk getre-
den met zijn 33_jarig model Jacqueline
Roque.

Frankrijk — Bij het grootste oplich-
tingsschandaal van na de oorlog in
Frankrijk zijn een honderdtal mensen
onder wie een advocaat -en een vijftal
artsen betrokken. Door gefingeerde on-
gevallen aan de Franse Rivièra en val-
se verklaringen hebben deze mensen
kans gezien in vijf jaar een twaalftal
grote verzekeringmaatschappijen op te
lichten voor een bedrag van tussen
de 5 en 7 miljoen nieuwe franken.

Parijs — Het Franse nationale voet-
balelftal heeft een bijzonder slechte
wedstrijd gespeeld tegen Belgiëj (1—1)
Gebleken is dat de oorzaak van dit
echec te wijten is aan een' collectieve
voedselvergiftiging van de spelers. De-
ze voelden zich ziek na het eten van
achteraf gebleken bedorven voedsel in
een restaurant.

West Duitsland — Het Duitse publiek
heeft een stormloop ondernomen op de
loketten van de banken waar ingete-
kend kon worden op DM 360 miljoen
Volkswagen aandelen. De gemiddelde
ih.ekening bedrag 4V_ aandeel tfer
intekenaar.

Pe,rzië> — Een woordvoerder van het
keizerlijke hof te Teheran heeft offi-
cieel verklaard dat keizerin Farah in
verwachting is van haar tweede kind

&4lmi)rugrmnma
ORIËNT THEATER

vertoont heden 10-4 en morgen 11-4
"EL ALAMEIN"

met Scott Brady en Rita Moreno. Tbe-
gang 14 jaar.
De alombekende film over de helden-
daden van een groep Eng. infanteris-
ten tegen de Duitsers in de woestijn-
oorlog.
Sentani heden 10-4: "HOT ROD RUM-
BLE" met Leigh Snowden. Toegang 14
jaar.
Sentani morgen: "CURUCU THE
BEAST OF THE AMAZONE" in Tech-
nicolor. Toegang 14 jaar.
Zeepaardje morgen: "DERTfIGER VON
ESCHNAPUR" met Debra Paget en
Paul Hubschmid. Toegang 14 jas

»

REK THEATER
vertoont heden 10-4 en dinsdag 11_4
de film

"TIP ON A DEAD YOCKEY"
met Robert Taylor en Dorothy Malone
en Gia Scala.
Een plane naar Madrid. Aan boord een
zeer geheime lading. Verder moet U
zelf maar zien. Heden in REK. 14 jaar
en ouder.
REK Hollandia-Binnen vertoont heden
10-4 de film: "THE BADLANDERS"
met Alan Ladd en Ernest Borgine.

Dinsdagavond 16.30 uur Balletles, om
20.30 uur filmvoorstelling "DER TIGER
VÓN ESCHNAPUR" Toeg. 18 jaar.
Woensdag aanv. 20.00 uur "Elk Wat
Wils".

no. 4224

TE HUUR
Weekend bungalow "DE MEERKEEIS"
gelegen aan hlet Sentanirneer 1 km.
voor Meerzicht.
Speciale prijzen per dag, per weekend,
per week.
Inlichtingen: B. de Leeuw, Meerzicht.

no. 4222

ZIGO: Dinsdag 11 april 21.00 uur Rou-
lette uitsluitend voor leden.

no. 4221
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