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Waar blijft het bijstand skorps?
De uittocht van "lokale Nederlanu

ders" uit Nieuw Guinea gaat onver-
minderd voort en zal in de komende
maanden zelfs een hoogtepunt berei-
ken. Hoe hoog dit hoogtepunt wordt,
zal afhangen van de vraag, of nu op
korte termijn die verbeteringen in de
status van de "lokale" Nederlandse
ambtenaar worden aangebracht die al
zo lang geleden, bij monde van minis-
ter Töxopeus zelf, in Hollandia in het
vooruitzicht werden gesteld
Waar het om gaat is, dat de "lokale"
Nederlandse ambtenaar ophoudt "lo-
kaal" te zijn en dus op de zelfdjbi
voorwaarden (wat salaris en buiten-
lands verlof betreft) in Nieuw Guinea
te werk gesteld wordt als zij, die uit
Nederland en niet uit Indonesië) naar
Nieuw Guinea zijn gekomen.
Het gaat hier voor de betrokken groep
om een kwestie van recht, die tevens
een kwestie van landsbelang is, want
wordt niet op korte termijn aan het
recht van de lokale Nederlandse amb-
tenaar op gelijkheid voldaan, dan kan
men er van verzekerd zijn, dat deze
greep in snel tempo N.Guinea gaat ver-
laten. Dit zal ook het geval zijn. wan-
neer de instelling van het Bijstands-
korps slechts een schijnbare gelijkstel-
ling zou inhouden nl. de garantie van
een eenmalige gratis reis naar Neder-
land "als dat nodig blijkt". Het is be-
kend, dat velen in Nieuw Guinea zich
een termijn gesteld hebben in de trant
van: "voor het eind van dit jaar moet
een bevredigende positieregeling tot
stand komen en zo niet, dan gaan we
weg".
Het personeelsgebrek dat zich dan ge-
durende enige tijd zal doen gelden,
wordt door velen in strijd geacht met
het landsb^ang. Zoals bekend heeft
men in gouvernementskringen nu reeds
met een gebrek aan middelbaar admi-
nistratief personeel te kampen.
Ondanks deze niet zo rooskleurige si-
tuatie blijft de regering echter ta'men
met de instelling van het Bijstands-
korps, wat dat dan ook mag inhouL
den; zo zeer zelfs, dat men zich in ge-
moede kan afvragen of hier niet doel-
bewust getalmd wordt. Het lijk/ eir
op, of de regering geen prijs stelt op
de aanwezigheid van de nu nog lo-
kale Nederlandse ambtenaren in Nieuw
Guinea. Is het misschien de bedoeling
om deze groep geheel op eigen kosten

naar Nederland te laten vertrekken en
dan voor een deel te vervangen door
uitgezonden krachten ?
Dat zou voor de overheid de kosten van
één enkele reis per persoon uitsparen
en zolang de lokale ambtena-
ren in Nieuw Guinea het reisgeld nog
niet bij elkaar gespaard hebben, zou-
den ze toch nog enige tijd in Nieuw
Guinea moeten blijven. Het is moge-
lijk .....
Een ding is echter zeker: het vertrou-
wen van de (hoe lang nog ?) lokale
Nederlanders in de Overheid, dat nooit
bijzonder stevig is geweest, dreigt nu
definitief verloren te gaan. Misschien
stelt de regering geen prijs meer op
dat vertrouwen. Zo dat wel het geval
is, dan worde het Bijstandkorps nu
spoedig een feit.

„Wie het eerst komt die het eerst maalt”
KPM boekt zonder aanzien

des persoons

Een woordvoerder van de Konink-
lijke Paketvaart Mij. te Hollandia
reageerde heden op het artikel in
de Nieuw Guinea Koerier van don-
derdag jl., betreffende de door de
heer Kaisiepo, vice-voorzitter van
de Nieuw Guinea Raad, gevitte
klacht, dat enkele Raadsleden op
het m.s. „Karossa" „klas kambing"
moesten reizen.
Het principe van de K.P.M, is vol-
komen zakelijk, aldus deze woord-
voerder. Wie het eerst komt, die
het eerst maalt. De K-boten zijn
op de routes langs de noordkust
reeds maanden van te voren vol-
geboekt en iemand die vrij kort
voor de afvaart nog wil boeken,
loopt het risico dat er voor hem in
de eerste of tweede klas geen
plaats meer is. Wij kunnen nie-
mand die reeds geboekt !
dwingen om zijn plaats af te staan

aan een ander," wie die ander ook
ook is, aldus de woordvoerder van-
de K.P.M. De verantwoordelijk-
heid voor het feit dat de N. G.-
Raadsleden aanvankelijk derde
klas moesten reizen berust volgens
hem dan ook niet bij de K.P.M.,
maar bij degenen die de reis moes-
ten voorbereiden.
Zoals bekend beschuldigde de heer Kai-
siepo niemand in het bijonder. Hij
achtte slechts het feit, dat Nieuw Gui-
nea Raadsleden derde klas moesten
reizen als zodanig onbevredigend
De woordvoerder legde er de nadruk
op, dat het aanbeveling verdiende voor
hen die zich willen verzekeren van een
eerste of tweede klas plaats op de KPM
schepen, om tijdig te boeken. Dat was
de enige manier om onaangename ver-
rassingen te voorkomen.
Naar wij vernemen is het op het laat-
ste moment niet nodig gebleken voor
de betreffende Nieuw Guinea Raads-
leden (die persoonlijk geen enkel, be-
zwaar tegen een derde klas plaats had-
den gemaakt) om „klas kambing" te
reizen. Door ziekte vah een e*rste-klas
passagier kwam er plaats voor de Raad*
tecfem in de''Hogere bliaSen vrij.

kennedy en Chroestsjor ontmoeten elkaar vandaag in wenen
Chroestsjof reeds in Oostentijk aangekomen

De Russische premier Chroestsjof is in Wenen aangekomen, waar
hij vandaag en morgen besprekingen zal voeren met president Ken-
nedy. Bij zijn aankomst in Wenen zei Chroestsjof, dat hij hoopte op
een spoedige oplossing van de wederzijdse problemen; maar hij voeg-
de er aan toe: we weten dat niet alles ineens gedaan kan worden. Hij
zei, dat hij slechts de „voornaamste problemen" met Kennedy zou
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trekken. Hij zei, dat hij Chroest-
sjof, gezien zijn besprekingen met
generaal De Gaulle, met vertrou-
wen zou ontmoeten.
President Kennedy zei, dat het
voornaamste doel bij zijn bespre-
kingen met Chroestsjof was de
Russische leider het Amerikaanse
standpunt duidelijk te maken. Het
is voor Amerika belangrijk om met
zijn bondgenoten te spreken, aldus
Kennedy, maar het is even be-
langrijk om te overleggen met
landen waarmee het van mening
verschilde.
Kennedy verklaarde dat hij en de
Franse president van mening waren dat
de Westelijke rechten in Berlijn niet

door geweld of door bedreiging met ge-
weld kunnen worden veranderd.
Andere belangrijke punten, die hij tij-
dens zijn ontmoeting met Chroestsjof
zou bespreken, waren o.a. de crisis in
Laos en de Geneefse besprekingen over
de stopzetting van atoomproeven. Ken-
nedy zei, dat als er op deze punten
enige vooruitgang geboekt kon worden,
zijn reis naar Wenen de moeite waard
zou zijn.
Kennedy verklaarde dat hij tijdens zijn
besprekingen met generaal De Gaulle
niet in staat was geweest om Frankrijk
kennisname van de Amerikaanse
atoomgeheimen te beloven, hoewel deze
kwestie in Amerika /werd bestudeerd.
De Gaulle zou hem -hebben beloofd dat
Frankrijk meer zou gaan bijdragen aan
de hulp aan onderontwikkelde landen.

KENNEDY VOORZIET INTERNE
SPANNINGEN IN HET
COMMUNISTISCHE BLOK
Volgens Kennedy was het wereldgetij
gunstig voor de. Vrije wereld en niet
voor de communisten. Hij voorspelde
dat op zekere dag de verschillen tussen
de communistische landen zouden ont-
aarden in openlijke rivaliteit. Hij voeg-,
de er aan toe, dat demoeilijkheden ach-
ter 't ijzeren gordijn zouden kunnen ko-
men van Albanië dat de zijde had ge-
kozen van Communistisch China in de
ideologische geschillen met Rusland.

Groeiende communistische invloed in
Indonesie

De communistische partij in In-
donesië is er trots op na die van
China de grootste communistische
partij van Azië te zijn. Zij telt
meer dan 1,5 miljoen leden, en bij
de gemeenteraads- en districtsver-
kiezingen van 1957 werden meer
dan 7 miljoen stemmen op haar
uitgebracht. Zij is sindsdien krach
tig gebleven, het kader is zeer ij-
verig, en als er in 1962 inderdaad
parlementsverkiezingen zullen
worden gehouden zijn haar voor-
uitzichten buitengewoon gunstig.

Voor. de groei van de partij kunnen
veel gronden worden aangevoerd. Bij-
voorbeeld de algemene verslechtering
van de economische situatie, en de
vrijheid die de links georiënteerde pre-
sident Soekarno de communisten laat.
Maar misschien is nog belangrijker ds
handige, intelligente en doelbewuste
leiding van de partij door haar secre-
tarisgeneraal Dipa Noesantara Aidit.
Deze is 37 jaar oud, en behoort tot de
jongste vooraanstaande leiders van het
communisme in de wereld. Hij is in
1923 als zoon van een kleine beambte
bij het KNIL op Sumatra geboren, trok
na het uitbreken van de oorlog naar
Java. bezocht in Djakarta een handels
school, kwam daar in contact met links
gerichte jeugdgroepen en sloot zich al
spoedig bij de communistische onder-
grondse aan.
Zijn carfritère begon met de orVVmd
van de Indonesiërs tegen het Neder-
langse gezag. Reeds in 1947 werd hij
opgenomen in het centrale comité1 van
de communistische partij, was»- hij deleider werd van de jongere elite in departij, die de macht on een andierowijze in handen wilde krijgen dan de
elite van de oudere generatie, aanhan-
gers van de directe revolutionaire '"'lv

senstrijd. Aidit en de zijirflri v-"V $°n
daarentegen gebruik maken van de
stormvloed van het nationalisme, -naar
zagen vooreerst geen kans d.i «partij
hun mening op te leggen. Eerst nadat
in 1948 de communistische opstand in
Madioen door het leger was. neerfteslt-

gen, waarbij de meeste oudere partij-
functionarissen ter dood werden ge-
bracht, kwam hun kans. Aidit reisde
naar Peking en Woord-Vietnam, kwam
daar tot nieuwe ideologische en poli-
tiek-strategische inzichten, en keerde
in 1950 naar Djakarta terug. Zijn nieu-
we ideeUn zaaiden grote verdeeldheid
in het centrale comité van ue parti.,
maar Aidit wist de overhand te Krij-
gen, en werd in 1954, nauwelijks 31
jaar oud, tot secretaris-generaal ver-
kozen.
CHINESE INVLOED

Aidits opvattingen verraden dvi
delijk de invloed van Mao Tse-
toeng. Evenals deze is hij door-
drongen van de grotebetekenis die
de boerenbevolking bij de strijd
om de macht kan en moet hebben
en in navolging van Mao in de be-
ginjaren van de communistische
opstand in China is hij zeer gema-
tigd jegens de grootgrondbezitters
en de rijke boeren.

Bij de traditionele vijand van het
communisme, de bourgeoisie, onder-
scheidt Aidit twee groeperinoen, de ka-
pitalisten die de belangen van het bui-
tenlandse grootkapitaal dienen, en de
nationale bourgeoisie, welkerbelangen
tegen die van de "imperialisten en bui-
tenlandse grootkapitalisten" ingaan.

Deze nationale bourgeoisie heeft welis-
waar de neiging "haar huik naar de
wind te hangen", en verraad te plegen
doch kan niettemin diensten aan de
revolutie bewijzen, en zelfs onder be-
paalde voorwaarden m een "nationaal
front" worden opgenomen.
Uit deze opvattingen volgt, dat de po-
litiek van de partij er allereerst op
moet zijn gericht het nationalisme te
versterken. Aidit laat er echter geen
twijfel aan bestaan dat de samenwer-
king met rijke boeren en burgers var-tijdelijke aard kan zijn, en dat ten-slotte een "dictatuur van het prolel
tariaat" moet worden gevestjpd
Karakteristiek is dat Aidit de schijnwil wekken een speciaal Ind-nes-'schcommunisme -oor te staan, en v.-;'

fVervsrfg o», pag. 4)



Enige mm van de NG-Raad betwijfelen ofeennieuw
Gouvernementshotel te Hollandia noodzakelijk IS

Naast hotels ook eenvoudige logeergebouwen nodig geacht

GOUVERNEMENTSHOTEL EN LOGEERGEBOUWEN

Naar aanleiding van hetgeen in
de toelichting op de ontwerpbe-
groting wordt opgemerkt t.a.v. de
bouw van openbare gebouwen

vroegen enige leden zich af 01 ac
bouw van 'n nieuw hotel in Hol-
landia naast 't bestaande gouverne
mentsnotel „Noordwijk", hetgeen
reeds werd uitgebreid met 't voor-
malig Bestuursmstituut, wel dus-
danig urgent is, dat die Douw voor-
rang dient te hebben boven de be-
steding dezer fondsen aan de eco-
nomiscne ontwikkeling van 't land.
Bedoelde leden waren geneigd te
menen, dat üeze gelden beter be-
steed zouoen zijn, indien ze ge-
bruikt worden ter stimulering van
de aanpiant van exportgewassen.
Andere leden konden zich daaren-
tegen wei verenigen met de bouw
van een nieuw hotel te Hollandia.
Zij waren echter van oordeel, dat
een dergelijk hotel bepaaldelijk
een plaats moet vinden in het cen-
trum van de stad en niet, zoals
naar het schijnt in het voornemen
van de Regering ligt, in een nieuw
te Douwen stadswijk op het zgn.
''Varenplateau", aangezien toch
overwegend ambtenaren en zaken-
lieden in het hotel zullen logeren,
voor wie de grote afstand van het
"Varenplateau" tot het stadscen-
trum een ongerief zal betekenen.
Voornoemde leden stipuleerden,
dat gelet op de vele noden en be-
hoeften van Nieuw G.uinea hë%
niet tot de taak van de Regering
behoort, te streven naar de bouw
van een touristenoord van groot-
se allure, noch in de Baliemvallei,
noch te Hollandia.
Vele andere leden brachten nog
als hun oordeel naar voren, dat in
de stedelijke centra naast de be-
staande of nog te bouwen hotels
ook de inrichting van eenvoudige
logeergebouwen met kookgelegen-
heid ter hand genomen dient te
worden. Zodoende wordt dan ook
voor lager gesalarieerde ambtena-
ren en „kleine" particulieren met
hun gezinnen een mogelijkheid ge
schapen tot logies, waarvan zij de
kosten door het voeren van een
eigen huishouding grotendeels zelf
zullen kunnen bepalen en aanpas-
sen aan hun financiële draag-
kracht.

Vele leden deelden deze mening
en wezen daarbij tevens op de
grote urgentie om aldus voor bo-
venbedoelde ambtenaren en par-
ticulieren ouk een reële mogelijk-
heid te creëren tot vakantieverlo-
ven buiten hun woonplaatsen.

OPZENDINGNAAR NEDERLAND
VAN SOCIALE NOODGEVALLEN

Enige leden zouden gaarne vernemen
of de opzending van sociale noodgeval-
len altijd en uitsluitend geschiedt op
eigen verzoek of ook wel op aandrang
van de zijde van de Dienst van Sociale
Zaken en Justitie.
Voorts zouden deze leden gaarne ver-
nemen wat de Overheid verstaat on-
der sociale noodgevallen en welke
maaljs^avkin tc^r G)3oordel-,'rig ciiuarvan
worden aangelegd, alsmede hoeveel
personen in 1960, resp. 1961 tot heden
als sociale noodgevallen naar Neder-
land werden opgezonden.

ARBEID

Verscheidene leden wezen op de so-
ciale misstanden, in de transport-,
bouw- en andere bedrijven der kleine
aannemers van alle landaarden te So-
rcug, in de Radja Ampat en op enkele
andere plaatsen. Zij zouden zi,ch ont-
trekken aan de bepalingen van de wer-
vingsordonnantie, geen ol te lage io-
nen betalen,, soms alleen voor kost en
inwoning laten werken en op alle mo-
gelijke manier hun werknemers uit-
buiten
Hoewel waardering bestaat voor de in
verschillende gevallen getroffen maat-
regelen, leeft toch de mening, dat nog
veel ...te doen overblijft en niet alle
(bestuurs)ambtenaren van hun plicht
doordrongen zijn om de wervingsor-
dcunantie behoorlijk te doen naleven.
Verscheidene leden vesjt^gcjan :er dé
aandacht op, dat met name in het So_
rongse en in de Radja Ampat, doch
ook wel elders van bestuurszijde op
kampongbewoners met grote belasting-
achterstand hevige dwang wordt uit-
geoefend om zich in loondienst te be-
geven bij bepaalde ondernemers in de
houtaankap. Deze lieden trekken daar-
door voor langere tijd weg uit hun
kampongs, hetgeen leidt tot verwaar-

lozing der gezinnen, omdat deze afwe-
zigheid soms jaren voortduurt.
Bedoelde leden hebben geen bezwaar
tegen redelijke overreding, maar ver-
zetten zich tegen de bedoelde uitoefe-
ning van dwang.
Door een der leden werd er op gewe-
zen, dat door kleine aannemers, die op
treden voor rekening van houders van
houtaankapvergunningen in de Radja

Amp^it bovendVen bij de uitbetaling
van lonen op de kapplaatsen misbruik
wordt gemaakt van de gebrekkige ont-
wikkeling der werknemers. Reeds her-
haaldelijk zijn daardoor wrijvingen
met het werkvolk ontstaan.
Gevraagd wordt het toezicht te willen
verscherpen, daar het voorbrengen van
klachten bij het onderafdelingshoofd
tot dusverre geen resultaat heeft ge-
had.

BIJLSLAG

We zijn nu dan echt helemaal terug.
We hebben ons redelijk netjes gedra-
gen toen we op Schiphol uit de pleen
stapten. We schreven vorige week dat
'we allerlei gekke dingen zouden doen,
maar daar is niets van gekomen . . .
Doe maar eens gek; 15 graden Holland-
se kou deden een aanval op ons fijne
bruine Nieuw Guinea lichaam.
Vandaar cus nieuwe koppie . . met al-
lerlei pakeans en oeroesans, ijsmutsen,
oorwarmers en handschoenen! We moe-
ten ons koppie wel een beetje warm
houden, willen we nog wat spitse din-
gen bedenken.
Nee, echt negeri koud hiero . . .
We hebben ook geestelijk al weer eens
goed in de kou gestaan, namelijk op
ons Ministerie in 's-Gravenhage, waar
we een onthoudingspapiertje moesten
afgeven.
We werden eerst ontzettend aardig
ontvangen. Ze zeiden almaar "meneer"
en "gus, is dat al weer vier jaar gele-
den". Ze rekenden ook heel koelant
ons verlolssateris rap uit en
dat we voor hun part het hele verlof
wel in het ziekenhuis konden liggen,
want alles zou vergoed worden. . . .We konden ook plentie kiespijn krij-
gen, want ook tandartsrekeningen zou-
den worden betaald ....Zelfs zouden ze alle haast betrachten
en de uitrustingskosten snel naar Am-
sterdam sturen.
Nee, een en al aardigheid waren ze.Alleen toen ze vroegen hoe de stem.,-rang in Hollandia was en wij' daarwaarheidsgetrouw op antwoordden, viel
er even een klamme stilte in het ver-
trek, maar dan hadden ze zulke deli-
cate dingen maar niet moeten vragen.
Ze kunnen toch ook het Algemeen Han-
delsblad lezen ....
Hoe dan ook, het ging eigenlijk alle-
maal even goed. Maar zo tegen het
einde van het onderhoud gaven ze ons
een psychologische bijlslag; ze kraak-
ten ons geestelijk totaal . .. . Want ze
zeiden met, een ondoorgrondelijke lach
je om de mond: ..Nou meneer Vrijbui-
ter, hier bent.U klaar, een prettig ver-
lof toegewenst en dan moet U wel nog

even naar kamer vier om Uw terug-
reis te laten boeken."

Terugreis laten bodken, TERUGREIS
LATEN BOEKEN. TERUGREIS LATEN
BOEKEN .... Ons hele universum
stortte meteen in

Immers vier jaar lang hebben we fij-
ne geraffineerde plannetjes bedacht om
het verlof zo prettig mogelijk door te
brengen; we hebben ons er dag aan
dag te sabbel over gemaakt; we hebben
er dagen (op kantoor) niet van kunnen
slapen en nu — nu die fijne tijd maag-
delijk voor ons ligt — gaan ze praten
over de terugreis.

We deinzen er niet voor terug om zo-
iets misdadig te noemen. Want zelfs
wij stonden te trillen op onze benen... En als wij staatssecretaris waren,
dan verboden we op slag al onze Haag-
se ambtenaren om dergelijke dingen
tegen zojuist uit Nieuw Guinea gearri-
veerde collega's te zeggen.
Immers, wij kunnen onze zenuwen nog
wel de baas, maar niet een ieder is
zo sterk .... Dat loopt een keer
stuk, let maar op onze woorden
We zien al die heerlijke koppen in De
Telegraaf: "Nieuw Guinea ambtenaar
slaat boel kort en klein op ministerie;
Terugreis kwam ter sprake".
Enfin, ze zijn gewaarschuwd ... en
nog wél door

VRIJBUITER

RATTEN EN MIJTEN ZIJN DE
BOOSDOENERS

Scrubtyphus is een tropische
ziekte die men op kan doen door
het lopen door struikgewas, waar-
aan de ziekte zijn naam „scrub"
ontleent. De overbrengers van de
ziekte zijn mijten, kleine spinach-
tige diertjes, die door hun beet
de mens infecteren met de bacte-
riën die de scrubtyphus veroor-
zaken.
De mijten krijgen de bacteriën
op hun beurt weer van ratten, die
bij voorkeur in laag struikgewas
leven.
ZIEKTEBEELD

Het ziektebeeld dat patiënten
die aan deze ziekte lijden, verto-
nen, is specifiek voor typhus: hoge
koorts en omneveld bewustzijn. .
(Tijdens de laatste wereldoorlog
kwam scrubtyphus in ernstige ma-

te voor onder de Amerikaanse
troepen in Nieuw Guinea, waar

.het een hoog sterftecijfer veroor-
zaakte. Na de malaria, was scrub-
typhus de belangrijkste doodsoor-
zaak in dit gebied.

ARBEIDSWETGEVING

Enige leden spraken als hun oordeel
uit, dat zo spoedig mogelijk één voor
alle bevolkingsgroepen geldende ar-
beidswetgeving tot stand moet komen.
Zij vestigden er de aandacht op, dat
onder de huidige wetsbepalingen aan-
merkelijke verschillen bestaan b.v. in
de redenen tot ontslag van werkne-
mers. Tevens zou men gaarne zien, dat
onmiddellijke voortgang wordt ge-
maakt met hervorming van de Com-
missie voor Arbeidsaangelegenheden.
Over de vorderingen, die hiermede
worden gemaakt, zagen deze leden de
Raad gaarne regelmatig ingelicht.

Geen gevaar voor scrub-typhus

De laatste dagen doen de ge-
ruchten de ronde als zou men in
Hollandia het risico lopen scrub-
typhus te krijgen. Wij vonden
hierin aanleiding ons licht op te
steken bij de Dienst van Gezond-
heidszorg.
Van deze zijde deelde men ons
het volgende mede.

NIEUW GENEESMIDDEL: GLOBENICOL

In het laatste oorlogsjaar werd
een afdoend geneesmiddel tegen
deze soort typhus gevonden: de
globenicol, die de ziekte in enkele
dagen doet genezen.
Als gevolg hiervan vormt de eens
zo gevreesde kwaal geen probleem
meer.
Bovendien komt scrubtyphus in
Nieuw Guinea thans nog maar spo-
radisch voor. In Hollandia werd de
ziekte niet meer geconstateerd
sinds 1954.
Wil men er zeker van zijn in het
bos niet door mijten gestoken te
worden, dan verdient het aanbe-
veling repellent te gebruiken. Men
dient deze eenvoudige voorzorgs-
maatregel te zien als behorend tot
dezelfde catagorie als bv. het ge-
bruik van een klamboe tegen de
muskieten.
Bijtochtjes naar het strand be-
staat voor infectie geen enkel ge-
vaar.

'IlWij zetten vandaag de publikatie]Ivan de voornaamste punten uit
de „Algemene beschouwingen"|H
van de Nieuw Guinea Raad over:!|
debegroting 1962 voort. De neven]
stanade passage heeft betreking 'j
op de begrotingsvoorstellen m.b.tjj
de dienst van Sociale Zaken en

Justitie. Red.
!,l^aï^aÊ^£W2__*_____r'_r_w_....,_^ c,.:_..._-.. .■..■ -__*_*<_--_-----

Flesje: Waar dient die 60-km lange jI buisleiding naar Merauke eigenlijk f1 voor ?

* !1 Glaasje: Er wordt beweerd dat die j
j bestemd is om op ieder momertt te ,
| voldoen aan de steeds toenemende
ï vraag naar Amstelbier.



Nederlandse problemenin Nieuw-Guinea
Hollandia heeft alle kenmerken van een kleine gemeenschap

Enige tijd geleden besteedden
we uitvoerig aandacht aan een
artikel over Nieuw Guinea in het
Algemeen Handelsblad. Om aan
te tonen dat niet alle Nederland-
se 'journalisten die Nieuw Gui-
nea bezoeken met dezelfde denk-
beelden terugkeren, plaatsen we
hierbij een artikel van de hand
van Dr. E, Diemer (Rotterdam-
mer kwartet, een protestants
Christelijke dagblad-combinatie)
die Niekiw Gtiintea bezocht 'ter
gelegenheid van de opening van
de Nieuw Guinea Raad. Ook af-
gezien van de conclusies van Dr.
Diemer kan het voor de inwoners
van Hollandia interessant zijn
om te weten hoe een buitenstaan-
der hun samenleving ziet.

Hollandia is een stad van beperkte
omvang. Bovendien is het een amb
tenarenstad. Men kan de bevol-
king stellen op ruim veertiendui-
zend, te weten ruim zeven duizend
inheemsen, tussen de vijf en zes
duizend Nederlanders en Indi-
sche Nederlanders, alsmede ruim
duizend Aziaten. Van de beroeps-
bevolking is de helft ambtenaar.
Een wereld op zichzelf is Hollan-
dia, in bepaalde opzichten afgeslo-
ten van de wereld, zoals het is
ingesloten door de bergen en door
het water van de baai waarachter
men slechts voor een deel de wij-
de oceaan ziet.
Afgesloten is deze wereld en door
omstandigheden ook te klein, ge-
let op de enorme taken waarvoor
men er zich in deze dagen ziet ge-
steld, en wel de ontsluiting van
een gebied, tien maal zo groot als
Nederland.

Hollandia heeft van een kleine ge-
meenschap alle kenmerken. Voor de
gewone man zijn de verbindingen met
het verre Nederland er weinige. Een
krant uit Nederland treft men er zel-
den aan. Wat wil men? Een luchtpost-
abonnement op een Nederlandse krant
komt per jaar op drie a vier honderd

gulden. In plaats daarvan vergenoegt
men zich met het plaatselijk blad, dat
reeds naar zijn omvang uiterst beperkt
is. De radio vergoedt veel, doch niet
alles ,bevordert soms, als bij alie mon
dehnge overbrenging, de geruchtenvor-
ming.

Geruchteh zijn er wel in Hollandia,
Men leeti er intens, daar aan ut Hum-
boiuiD'-tai. verii-oeueiijK ueea men net
voorneen reeds, maai net jonge poli-
tieke levlen heen ait alles, nog Pun-eu-
gemeieu Yuii_evi,_;a. Lm -.Meuerianüp-S
laten er zich mei onbetuigd — is cirt
trouwens niet hun goede recht.
De gemeenschap is klein, te klein.
Het is er ongemeen hard werken, aan
de andere kant ziet men zich gtnoupt
t|ojt| combinatie.; van werKzaamheden
als buiten een kleine gemeenschap als
deze stellig ongebruikeiiJK. De Kappers-

bediende weet mij te vertellen, dat hij
in de ochtenduren arbeidt op een de-
partement. Het hoofd van de aiueling
voorlichting is tegelijk correspondent
voor het ANP. Omgekeerd zijn er amb-
tenaren onder de correspondenten voor
Nederlandse dagbladen. Voor Neder-
landse begrippen alles wat vreemd,
maar wat wil men?
Het is tegelijk een wereldje, waarin
onderlinge argwaan niet ontbreekt.
Men herinnert zich de postcensuur.
Toen ik een kennis opbelde, bleek zich
plotseling een derde in het gesprek te
mengen — op zichzelf een klein manco
in de verbinding, als ons ook in Ne-
derland wel overkomt. In Nederland
brengt men het terstond in het vlak
van de humor, maar in Hollandia blijkt
men geneigd om zich af te vragen, of
de gesprekken ook worden afgeluis-
terd
Het is een kleine wereld daar in Hol-
landia, en tegelijk een open wereld. De
deuren van de departeirnenten staan
open, men loopt er gemakkelijk in en
uit, men kent elkaar, is vertrouwd met
elkaar en is mededeelzaam. We hebben
er als journalist ons profijt van gehad.
En thans, nu voor wat betreft het be-
leed over Nieluw Guinea het accent
zwaar op Den Haag is komen te lig-
gen, nu men zich in Hollandia nog voor-
namelijk het uitvoerend orgaan ziVt
van de aanwijzingen zoals die komen
uit het verre Nederland, nu komt dit
stellig niet overal aan de arbeidsvreug-
de ten goede.

Het mogte na het, bovenstaande niet
Viewna KiniKen, maar wij nebben van
iiOllanüia toch een goede dunk gekre-
gen. De omstandigneden, waaronder
men te leven en te werken heeft, zijn
moeilijk. Men weet zich in een pijn-
lijke overgangsfase te bev_nden. Het
is de fase van de overgang naar de
„'JPapoeamsering" van net ambtenaren-
corps, vat corps bestond in iasy nog
voor ruim veertig pioceni uit iiiheein-
sen, maar voorbijio is dit cijfer „ge-
pland" op negentig procent en meer.
De Nederlander moet minder worden,
de. autochtoon daarentegen mejijr. Dit
vereist inschikkelijkheid, vereist zelf-
verloochening.

Onze indruk is, dat zij worden
opgebracht. Waarover men in Hol-
landia klaagt, hierover niet. Men
is bereid om zich in te stellen op
de nieuwe situatie. Trouwens, zal
in dit nog zo onontgonnen land
niet nog voor generaties van Ne-
derlanders werk te over zijn, mits
in een andere „status" dan de hui-
dige?
Men voegt zich zonder wrok, of
is het niet belangrijk, dat in Hol-
landia — zoals ook overal in
Nieuw Guinea — van enige discri-
minatie tussen blank en gekleurd
geen zweem te bespeuren valt? Zo
er gewrokt wordt, dan omdat men
zich in deze moeilijke fase van
overgang door het moederland te
weinig geruggesteund acht.

Politieberichten Hollandia
— J.P.P. v. L. te Hollandia-Binnen
deed aangifte van huisvredebreuk ge-
pleegd door een zekere B,

— F.H.G. eveneens te Hollandia-Bin-
nen, eigenaar van een bij kampong
Wandorunggo in iiet Sentanimeer gel
meerde motorboot, deed aangifte dat
een groep personen (Europeanen) op 20
mei j.l, zonder zijn toestemming of me
deweten zijn boot gebruikt had.

— In de nacht van 26 op 27 mei j.l.
kwam J.D. aan de wacht melden, dat
hij in het struikgewas langs de Strand
weg, bij het zeevisserijcomplex te Dok
7, een auto had zien staan, terwijl zich
in de zelfde omgeving twee dronken
matrozen ophielden. Tien minuten laterdeed J.O. de R. aangifte dat zijn per-
sonenauto, die hij .bij het HBS-club-
gebouw had geparkeerd, verdwenenwas. Politie en aangever begaven zichdaarop naar Dok 7 en constateerdendat de auto van De R. daar langs deweg stond. De wagen was aan de lmkerzijde vrij ernstig beschadigd, maarkon op eigen kracht weer op de wegkomen
Een onderzoek door de Militaire Poli-tie aan boord van Hr. Ms. Utrecht (die
op dat moment in de haven van Hol-landia lag) bracht aan 'het licht, datzes leden van de bemanning dronkenwaren, van wie er drie door de M P
werden meegenomen en opgesloten, wegens waarschijnlijke medeplichtigheid
aan joyriding met de genoemde perso-
nenauto. In de loop van de dag deed
J.O. de R. aangifte, dat hij diverse
voor hem waardevolle bescheiden uit
zijn auto miste. Later werd tegen vijf
opvarenden van Hr. Ms. Utrecht pro-
ces verbaal opgemaakt.

— J.E. deed aangifte dat een hardboard
plaat van de achterwand van een loods
van de Landsdrukkerij te Hollandia
was ingedrukt. Er bleek niets vermist
te zijn.

— R.M.C., exploitant van een re
rant te Hollandia, deed aangifte dat
enkele mappen met voor hem waarde-
volle stukken uit zijn op het Imby-
terrein geparkeerde auto waren ont-

vreemd. Hij koesterde verdenking te-
gen enkele militairen die gedurende
de afgelopen nacht zijn restaurant had
den bezocht.

J.PP. werd op 30 mei licht mishan-
deld door M.W. Hetzelfde overkwam
M.J.M, die door SM. werd geslagen.

Radioprogramma
Zaterdag 3 juni 1961 (30,8 m.)

12 30 uur: Programmaoverzicht; 12.35
uu: Cocktail ala RONG; 13.00 uur:
Nieuws; 13.10 uur: Billy Holliday, zang;
13 25 uur: Franco d/z G5; 13.35 uur:
„SÏportvizier" door Ben Smit; 13.45 uur:
Michel Legrand e/z orkest; 14.00 uur:
Bill Mc Guffie, piano, met ritmische
begeleiding; 14.30 uur: Sluiting.
(49,42 m.)
20.00 uur: Klok, programirnaoverzicht,
nieuws, weersverwachting; 20.20 uur:
Pauius en Kwek de eend (deel VIII);
20.3C! uur: „505 RONG Box"; 22.00 uur:
The Ernie Warren Trio; 22.15 uur: „The
Island International Club. . .; 22.45 uur:
Billy Thorburn e/z orkest; 22.50 uur:
Nieuws in het kort; 23.00 uur: Sluiting.
Zondag 4 juni 19G1 (30,8 m.)
09.00 uur: Programmaoverzicht, 09.013
uur: Katholieke kerkdienst; 09.55 uur:
Le sacre du Printemps (Igor Strawins-
ky), uitgevoerd door het RIAS Symfo-
nie Orkest van Berlijn olv. Ferenc
Friscay; 10.30 uur: Nieuw op 45-toeren;
11.15 uur: Willem Andriessen, piano,
speelt werken van Bach, Mozart, Van
Beethoven en Chopin; 11.35 uur: De
Indiase dichter Rabindranath Tagore
100 jaar geleden geboren. Samenstelling
Peter van Hoboken. Spreker Jaques Id-
serda; 11.49 uur: Xavier Cugat en zijn
orkest; 12.0uuur: Klok, Metropole or-
kest olv. Dolf v.d. Linden; 12.35 uur:
Voor de jeugd, een programma van
tante Ditty Zwollo; 12.45 uur: The
Three Jacksons, accordeon; 13.00 uur:
Nieuws; 13 12 uur: Vakantie in de Al-
pen, (dlv orkesten); 13.30 uur: Pat
Boone, zang; 13.40 uur: Operette melo-
dieën door het Weens Radio Orkest olv.
Benedict Süberman; 14.00 uur: Sluiting.

(49,42 m.)
20.00 uur: Klok, programmaoverzicht,
nieuws, weersverwachting; 20.20 uur:
Romantisch allerlei door de orkesten

van Noucha Doina. Bela Sanders en
Richard Müiler-Lampertz; 20.40 uur:
„Suriname in beeld", klankbeeld door
M O Tinijs; 20 50 uur: Frank Smatra,
zang; 21.00 uur: Fed Easton Ccmbo;

21 15 uur: Muziek en zang uit de film
„Some like it hot"; 21.45 uur: Prote-
stantse Avondoverdenking', 22.00 uur:
Muziek van Gershwin door koor en or-
kest olv Raoul Poliakin; 22.20 uur:
Liedjes uit de „One Man Show" van
Toon Hermans; 22.30 uur: Populaire
plaatjes; 23.00 uur Sluiting.

— Op de ochtend van 27 mei rappor-
teerde een politieagent, dat een perso-
nenauto op de Hairpin met de linker.
wielen in de goot was gereden. De
chauffeur J.D. verklaarde, dat hij om-
streeks 4 uu,r in de ochtend, komend
uit de richting van Berg en Dal dooi-
de slaap was overmand. Er werd pro-
ces verbaal tegen hem opgemaakt.

— J.J. v. 8., lid van dei Koninklijke
Marine deed aangifte dat zijn porte-
monnaie met f 25,— was gestolen uit
zijn pantalon, die hij tijdens het zwem
men op -het strand te Base G had ge-
deponeerd.

— Mevrouw L.M. v.d. W. deed aangifte
van dierenmishandeling jegens haar kat
gepleegd door haar buurvrouw, tegen

wie procesverbaal werd opgemaakt.
De kat is dood.— M.W.J. v. R. deed aangifte van dief
stal van een bedrag van f 275,— ge-
pleegd uit een afgesloten kamer van
zijn woning' te Harnadi. De dader moest
kennelijk over een valse sleutel be-

schikt hebben Een onderzoek wees in
de richting van Ó.P.S., die inderdaad
een bekentenis aflegde en bij wie het
gestolen geld kon worden achterhaalo
Ook de valse sleutel werd bij O.P.S.
gevonden.

— De verkeerspolitie maakte proces
verbaal op tegen J.K.E. wegens l^t
feit dat hij op de openbare weg zon-
der rijbewijs een motorrijwiel bestuur-
de Omdat hij bij die gelegenheid een
valse naam opgaf, werd hij enkele da-
gen later nogmaals bekeurd._ De scooterrijder A.W, de J. reed op
1 juni in de Margrietstraat te Noord-
wijk tegen een over de rijbaan han-
gende telefoonkabel, als gevolg waar-
van hij viel. Hij werd aan een hand
gewond en zijn scooter werd licht be-
schadigd. Een arbeider had De J der-
tig meter voor de kabel door middelvan een teken gewaarschuwd, en het-zelfde had een opzichter bij het werk
gedaan, maar De J lfette kennelijk
niet op de waarschuwingen met het
genoemde resultaat.

(Vervolg op pag. 4)

De Nieow-üuinea Import & Export mij. (1IIIJ) ü!

ASSURANTIE-AFPELING
'

verzorgt gaarne Uw

■ Brand-,
Transport-en ol
Varia- verzekeringen
als gevolmachtigde van de
N.V, NEDERLANDSCHE LLOYD

■ Leuens-
uerielerlngen
als alleenvertegenwoordiger van de
NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V.

■ Spaarkassen
als hoofdagent van de
N,V. NEDERLANDSCHE SPAARKAS

Vraagt vrijblijvend inlichtingen bij onze kantoren te: HOLLANDIA
SORONG, MERAUKE, BIAK, MANOKWARI, SEROEI of FAX FAX



mijden dat men Chinese invloeden op
de houding van de partij zou kunnen
bespeuren. Ook op armere wijze tracht
hij een indruk van grote zelfstandig-
heid te wekken, en zo heeft hij bijvoor-
beeld een groep waarnemers naar liet
congres van de ZuidslaviSGhe commu-
nistische partij in Ljubljana gezonden.

Wal de buaeiJanüse politiek aaai-
gaat houdt Aidit zich echter aan ilje
officiële communistische __oers, en ver-
zet hij zich voorai tegen het aanvaar-
den van westelijka economische hulp
door de Indonesische regering, terwijl
hij eveneens tegen de aantrekking van
Amerikaanse, Japanse en Duitse inves-
teringen in plaats van de genationali-
seerde Nederlandse gekant is.

Men wrokt om een enkele pers-
stern uit Nederland, om een wat
ongelukkig adres vanuit Nederland
die niet weinigen het gevoel geven
van in de steek te worden gela-
ten op een moment waarop men
zulks het minst behoeft.

Nederlander en Fapoea — zij bele-
ven beiden even intens de politieke
ontwikkeling binnen eigen land, niet
echter tegenover, doch veeleer naast
elkaar. Of is het niet typerend, dat in
de felle verkiezingsstrijd te Hollandia
de blanke candidaat tal van Papoea-
stemmen verwierf, zoals omgekeerd de
Papoeacandidaat gelukkig tal van blan
ke stemmen? Werkelijk, de politieke
meningsvorm moge pril zijn en nog
tal van kenmerken van onvolwassen-
heid vertonen — hoe kan het anders?—
zij is reeds in belangrijke mate ge-
ïntegreerd. Zo er discriminatie is, dan
alleen in de vorm van advies aan de
blanke om zich minder te doen gelden
dan waarop hij vanuit zijn gelijkheid
van positie recht heeft.
Geen gemakkelijke situatie voorwaar,

en een waarin op te weinige blanke
schouders een te zware last drukt. Het
is niet voldoende wanneer men vanuit
Den Haag een hoog tempo aangeeft
voor de ontwikkeling. Dit £e.npo is
wellicht onvermijdelijk. Maar Neder-
land behoort meer te doen dan dat.
Het behoort mensen ter beschikking

te stellen, bekwame en goed geselec-
teerde mensen. Wil men de periode
naar de zelfontplooiing der bevolking
kort stellen — allesgoed en wel,'maar
dan zal men juist voor die korte pe-
riode van zichzelf het beste moeten in-
brengen wat men heeft. Het is hier als
een verhouding van omgekeerde even-
redigheid. Hoe korter tijd hoe meer
en hoe betere mensen. En aan het
tweede element in deze formule uit
de wiskunde schort het, schort het van
uit Nederland.

Het moge vreemd klinken, maar
het Nieuw Guinea op weg naar
zijn „I*apoeanisering" heeft be-
hoefte aan mensen uit Nederland,
die zich echter — is het onbegrij-
pelijk? — zonder duidelijke garan
ties niet laten winnen. Want ook
Nederland zelf heeft in deze da-
gen wel iets te bieden — en Nieuw
Guinea is, behalve ver, ook onze-
ker.

Wij hebben maar geprobeerd, door
de emoties zoals ze in Hollandia ge-
vonden worden heen te luisteren. We
hebben de wat romantische geruchten
vorming op de koop toe genomen.
Want de kern en de pit zijn goed, al
zijn de omstandigheden tegen. En gou-
verneur Platteel voert op een eenza-
me en hoge post een waardevolle en
nuttige strijd om integriteit en om zui-
verheid in de ambtelijke verhoudingen,
boe moeilijk dit laatste in een al te
kleine en bemerkte 'gemeenschap als
Hollandia soms ook gaat.
Waar is, dat men in Hollandia van-
uit het verre Den Haag niet minder
steun nodig heeft dan men de stuwing
wedervaart die Den Haag nu achter
de zaken attelt. Zeker verdient men
een beter lot dan de ontmoediging, die
de uitwerking is van bepaalde stemmen
van wie zich in het verre moederland
als intellectueel aankondigen, maar in
feite heengaan langs de problematiek
waarvoor Nieuw Guinea zich ziet ge-
plaatst.

Korte bericheten
De Europese Gemeenschap voor Kolen
en Staal zal in Nederland een lening
plaatsen van 40 miljoen gulden. De
lening zal een rente dragen van 47a
procent. Het geld zal ter beschikking
worden gesteld van ondernemingen in
de Gemeenschap, voor investeringen in
de Kolen- en Staalindustrie.

De aandeelhouders van de cultuurmaat-
schappij Pasir Malang hebben het be-
stuur gemachtigd deel te nemen in een
landbouwproject in Z.Frankrijk. Pasir
Malang heeft dan samen met nog enkele
andere ondernemingen al een rijst-
plantage, die redelijk floreert. Maar
het nieuwe bedrijf mag ook tarwe, gerst
of ander graan verbouwe l.

VOORDELIGE TAKBIER
De huidige taktiek van Aidit is voor

zijn partij zeer voordelig geweest, maar
zijn in 1958 uitgesproken voorstelling
van zaken dat de partij in 1960 de
grootste geheel Indonesië zou zijn
is oncontroleerbaar gebleven, omdat
president Soekarno inmiddels tot een
stelsel van "geleide democratie" is over
gegaan, en eerst "tegen het eind van
1962" verkiezingen in het vooruitzicht

gesteljd. Overigens beeft Aieïit
deze nieuwe situatie weer op behen-
dige wijze uitgebuit en zich achter de
president gesteld. Zo is hij er in ge-
slaagd tal van communisten in de sleu-
telposities van het Indonesische machts
apparaat te brengen. Tegelijkertijd
wordt met man en macht gewerkt aan
de uitbreiding en grondige opleiding
van het communistische kader, een goed
georganiseerde elite die weet wat zij
wil, en die in de laeiele situatie waarin
Indonesië verkeert van onschatbare
waarde is voor hen die de macht wil-
len grijpen
BEZORGDHEID

Alle niet-communistische krach
ten in Indonesië, in het bijzonder
het leger volgen de lichtzinnige
koers van hun president met grote
bezorgdheid. De vraag wie de pre-
sident zal opvolgen, is uiteraard
een zeer brandende kwestie ge-
worden. Men krijgt de indruk dat
het leger niet in verzet zal komen,
zolang Soekarno nog in leven is,
en een zelfde indruk krijgt men
van de communisten. Aidit heeft
eens gezegd dat Indonesië eerst
over vijftig jaarrijp voor het com
munisme zal zijn. Maar als de man
aan de top verdwijnt, kan de si-
tuatie zich snel wijzigen, en het
is allerminst ondenkbaar dat de
communisten dan zullen vinden
dat hun tijd gekomen is.

(Frankfurter Algemeine Zeitung.)

Dokter Smit met verlof
naar Nederland

Volgende week vertrekt de zendings
arts S. Smit na een vier-jarige ar-
beidsperiode in de Baliem voor een
verlof van een jaar naar Nederland.
In februari 1957 kwam dokter Smit
te Hollandia aan. Spoedig daarna maak
te hij kennis met de zendingsposten
van de Christian and Missionary Al-
liace (CAMA) in de Baliem. Het was
deze oranisatie die hem naar Nieuw
Guinea had laten uitkomen.
Na enkele oriëntatiereizen besloot hij

om zijn medisch werk in Hetigima te
beginnen. Later bleek dat deze plaats
niet geschikt was om als medisch cen-
trum te dienen en in 1959 verhuisde
dokter Smit dan ook naar de zendings.
post "Pyramide-Berg" of wel "Pyra-
mid", gelegen aan het hoge begin van
de grote vallei. Daar is inmiddels een
gebouwen-complex voor het medisch
werk verrezen van in totaal 270 m2,

met npname-gelegenheid voor vrouwen
en kinderen en voor mannen.
Volgend jaar hoopt dokter Smit naar
Nieuw Guinea en de Baliem terug te

keren. Op zijn ervaringen en plannen
honen wij Ce volgende week uitvoerig
te-ug te komen.

ACHTERSTAND
Terugkomend op de algemene beschou-
wingen betreffende de begrotingsvoor-
stellen van de Dienst van Financien,
kunnen we melden, dat enkele leden
informeerden of het juist was, dat er
aanzienlijke achterstand bestaat bij de
aanslagen van particuliere ondernemers
Mocht dit zo zijn, dan achtten deze le-
den dit een ongewenste toestand, omdat
een belastingplichtige er aanspraak op
mag maken om zo spoedig mogelijk te
weten waar hij aan toe is.

PERSONELE ZAKEN

Gaarne zou men de vraag beantwoord
willen zien, waarom het vroeger zelf-
standige kantoor voor Algemene Perso-
nele Zaken werd ondergebracht bij de
Dienst van Financien en niet bij de
Dienst van Sociale Zaken en Justitie.
Men vroeg zich af of het laatste niet
méé*: in de rede zou hebben gelegen
aangezien het personeelsbeleid naar de
mening van de vraagstellers toch niet
in de eerste plaats gebaseerd dient te
zijn op budgetaire belangen.
Enige leden, wijzende op de ontevre-
denheid in brede kringen van het over-
heidspersoneel over de practische rech-
teloosheid van zijn positie, zouden
gaarne vernemen of de instelling v in
een ambtenarengerecht binnen korte
tijd kan worden verwacht.
Gevraagd werd voorts of nog dit jaar
de toegezegde regeling inzake het bij-
standskorps zijn beslag zal krijgen.

SALARISSEN

Vele leden waren van oordeel, dat het
algemeen salarisniveau van de ambte-
naren niet alleen in vergelijking met
de salarissen in Nederland, doch ook
met het oog op de omstandigheden hier
te lande veel te laag ligt. Niet alleen
belet zulks de Regering het zo nood-
zakelijke personeel in Nederland aan
te trekken, doch het leidt tevens tot
een vlucht uit het ambtelijk apparaat,
welke in het belang van het land zo
snel mogelijk tot staan gebracht dient
te worden.

In verband met het toenemende
personeelsgebrek stelde men de
vraag of de Regering er niet goed
aan zou doen de bestaande rege-
ling van de zgn. toelage boven het
pensioen grondig te herzien, opdat
het voor gepensioneerden aantrek-
kelijker wordt nog enige tijd hun
ervaring ter beschikking van het
Land te stellen.

Meerdere leden achtten ook een spoe-
dige herziening van het sterk verouder-
deMaand- en Daglonersreglement drin-
gend gewenst en zouden gaarne van de
Regering de toezegging ontvangen, dat
ook aan de verbetering van deze rege-
ling met voortvarendheid zal worden
gewerkt.
Verscheidene leden constateerden, dat
een groot aantal autochtone ambtenaren
slechts uit enkele streken van Nieuw
Guinea afkomstig is. Hoewel zulks wel
te verklaren is uit de hogere graad van
volksontwikkeling, w£lke in die ge-
bieden is bereikt, zouden voornoemde
leden toch gaarne zien. dat de Regering
zijn personeelswerving niet tezeer tot
bepaalde gebieden beperkt, doch ook op
de mogelijkheid tot werving in andere
gebieden attent blijft.
BUREAU INKOOP
Enkele leden meenden ook hun waar.
derin« te moeten uitspreken voor het
Bureau Inkoop, dat zijn bestaansrecht
alleszins heeft bewezen. Dit blijkt wel
daaruit, dat in 1960 voor 12 miljoen

gulden aan orders werd verwerkt,
waarvan voor 6 miljoen gulden bij da
plaatselijke handel kon worden onder,
gebracht. Een der leden wilde in dit
verband niet nalaten te wijzen op de
kennelijke efficiëntie van dit bureau,
dat met een staf, waarvoor op de begro-
ting slechts 43.000 gulden werd uitge-
trokken, kans heeft gezien orders tot
oen dergelijk volume te verwerken

Alle vrienden en kennissen een goed
verblijf toegewenst

Fam. Thomson
Opa de Groot

nr. 4809

Met vreugde geven wij hierbij kennis
van de geboorte van onze dochter

MARJOLEIN
J. Valette
A Valette-Ramakers van Praag

Hollandia, 31 mei 1961
nr. 4800

Directie K.P.M., Chef buitendienst en
personeel, vrienden en kennissen, tot
ziens !

F.R. v. Haasen von Mansfeldt
a/b DC ÏC,' Biak, 3 juni 1961

CENTRUM IFAR

Hedenavond dansen bij Paatje Heyden
m.m.v. „De Blue Rocks" Aanvang
21.00 uur. Entree niet-leden f 2.-

POSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag 5/6: Genjem - Biak - Am-
sterdam-Cs (06.30 uur) - Merauke _
Tanahmerah.
Dinsdag 6/6: Biak - Manokwari _ So-
rong - Fakfak _ Amsterdam_Cs
Woensdag 7/6: Biak _ Manokwari
Donderdag B'6: Wamena
Vrijdag 9/6: Biak - Manokwari _ So-
rong - Fakfak - Amsterdam-Cs
Zaterdag 10/6: Biak Manokwari _ So-
rong _ Amsterdam-Cs - Djakarta - Lae_ Sydney.
Voor nadere inlichtingen Tel. Hla. 296

GEVRAAGD: scooter 150 cc. i.z.g.c.
bouwj. 1958 Zondag nat 09.00 uur
Dok 9 no. 4312 nr, 4807

filmprogramma
ORIËNT THEATER

heden en morgen
„RIO BRAVO"

met John Wayne, Ricky Nelson enDcan
Martin, Angic Dickinson, Walter ören-
nan en Ward Bond. In Technicolor

14 jaar
Spanning en sensatie rondom John
Wayne, de onverstoorbare, met zijn
door kogels doorzeefde hoed. Ricky Nel-
son met het onschuldige gezicht, die de
snelste schutter in de stad was, Dean
Martin, de aan drank verslaafde ver-
schoppeling.
Ie voorst. 18.45 uur 2e voorst. 21.30» uur
Verkoop van knarten a'anva. 17,09 uur
Entreeprijzen: Balcon f 3.75, Stalles

f 3.-; Parterre f 2.-
Een film ook voor de geen Westeun
liefhebber !

Hollandia-Binnen heden: „Monolith
Monsters" 14 jaar

Sentani morgen 4/6: „Crime in the
street" met Sai Mineo 18 jasr
Sentani maandag 5/6: „The day of the
Badnian" met George Montgomery

14 jaar
Matinee Haven 4/6: Gemengd program-
ma Ifekenfilms etc. Alle leeftijden

REK THEATER

Vertoont heden voor het laatst de film
„THE VIRGIN QUEEN"

met Bette Davis, Richard Todd enJoan
Collins Cinemascope en Technicolor

14 jaar

Zondag 4/6 en maandag 5/6 de film:
„MAN HUNT"

met Don Murray, Diana Varsi en Chili
Wills en Dennis Hopper Cinemascope
en Technicolor 14 jaar

Zondag 4/6 Matinee aanvang 10.30 uur
de film „Paradis des Hommes"
Cinemascope en Technicolor Prijs f 1,-

Alle leeftijden
ft

Hollandia-Binnen zondag 4/6 de film:
„Paradis des Hommes" Cinemascope
en Technicolor Alle leeftijden

Cafc-Restaurant Base „G"

„MOONLIGHT BJIY"
(Vervolg van pag. 2)

Vervolg van pag. 1)

(Vervolg van pag. 3)


	Nieuw Guinea koerier : de groene : onafhankelĳk dagblad voor Ned. Nieuw Guinea no. 125 03.06.1961
	Waar blijft het bijstandskorps ?
	„Wie het eerst komt die het eerst maalt” KPM boekt zonder aanzien des persoons
	kennedy en Chroestsjor ontmoeten elkaar vandaag in wenen Chroestsjof reeds in Oostentijk aangekomen
	KENNEDY VOORZIET INTERNE SPANNINGEN IN HET COMMUNISTISCHE BLOK
	Groeiende communistische invloed in Indonesie
	CHINESE INVLOED
	Enige mm van de NG-Raad betwijfelen of een nieuw Gouvernementshotel te Hollandia noodzakelijk IS Naast hotels ook eenvoudige logeergebouwen nodig geacht GOUVERNEMENTSHOTEL EN LOGEERGEBOUWEN
	OPZENDING NAAR NEDERLAND VAN SOCIALE NOODGEVALLEN
	ARBEID
	BIJLSLAG
	RATTEN EN MIJTEN ZIJN DE BOOSDOENERS
	ZIEKTEBEELD
	ARBEIDSWETGEVING
	Geen gevaar voor scrub-typhus
	NIEUW GENEESMIDDEL: GLOBENICOL
	Nederlandse problemen in Nieuw-Guinea Hollandia heeft alle kenmerken van een kleine gemeenschap
	Politieberichten Hollandia
	Radioprogramma Zaterdag 3 juni 1961 (30,8 m.)
	Korte bericheten
	VOORDELIGE TAKBIER
	BEZORGDHEID
	Dokter Smit met verlof naar Nederland
	ACHTERSTAND
	PERSONELE ZAKEN
	SALARISSEN
	BUREAU INKOOP

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8


