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EVENTUEEL VERZOEK AAN NEDERLANDSE
AMBTENAREN

Minister Luns deelde verder nog
mee dat de Nederlandse regering be-
leid is haar 28 honderd ambtpnaren
van Nederlandse nationaliteit op Nieuw
Guinea te verzoeken zo lang als nood-

zakelijk is in functie te blijven, en wel
als internationaal ambtenaar.

LUNS IN UNO ASSEMBLEE:
Nederland bereid tot

Internationalisatie van N.N.G.
De Nederlandse minister van

buitenlandse zaken, mr. Luns
heeft in de UNO-assemblee aange-
kondigd, dat Nederland bereid
is zijn bevoegdheden in Nieuw
Guinea over te dragen aan een
internationaal lichaam, opgericht
en geleid door de Verenigde Na-
ties. Alvorens hij zijn voorstel aan
de vergadering voorlegde herin-
derde minister Luns aan de reso-
lutie die vorig jaar door de as-
semblee werd aanvaard.
Daarin werd aangedrongen op on-
middellijke stappen in al die ge-
biedsdelen die nog niet onafhan-
kelijk zijn, teneinde alle macht
aan de bevolkingen van die gebie-
den over te dragen.

Na opsomming van een aantal over-
v. egingen legde minister Luns de Al-
gemene Vergadering de voorstellen
van zijn regering voor.

Volgens Radio-Nederland Wereldom-
roep bestaat Wet Nederlandse aanbod
can die UNO uit ds volgende punten:
Ten ssrste: Ner'lerlard is bereid bet
bestuur en de ontwikkeling van Nieuw
Guinea te bnengen onder het actieve
toezicht van de Verenigde Naties. Het
is bereid een beslissing van de Alge-
mene Vergadering te aanvaarden, die
voor het recht op zelfbeschikking van
de bevolking duidelijke waarborgen
geeft.
Ten tweede: Nederland is bereid de
soevereiniteit af te staan aan de bevol-
k'ng van Nieuw Guinea.
Ten derde: In dit: verband is Neder-
land bereid zijn huidige bevoegdheden
over te dragen aan een internationaal
lichaam opgericht en geleid door de
Verenigde Naties.
Ten vierde; Nederland is beneid zijn
financiële bijdrage tot de ontwikkeling
van Nieuw Guinea voort te zetten op
he'. huidige jaarlijkse niveau.

ORIENTATIECOMMISSIE

Da minister opperde de mogelijk-
heid dat de UNO-assemblee alvorens
een definitieve beslissing te nemen,
zich van de huidige toestanden in
Nieuw Guinea op cic hoogte zou kunnen
stellen. Daarom, aldus minister Luns
zal de Nederlandse regering het nuttig
achten als er een UNO-commissie na.
mens de assemblee naar Nieuw Guinea
gaat. Deze commissie zou ter plaatse
de situatie in het gebied kunnen on-
elErzoeken en de opinie van de bevol-
king peilen. Minister Luns verklaarde
tenslotte, dat de door Nederland geda-
ne voorstellen enerzijds zonder prece-
dent zijn en and'SF-ijds uitsluitend zijn
gericht op de belangen der inheemse
bevolking en gebaseerd zijn op de be-
ginselen van het' handvest der Verenig-
de Naties.

"Onzelfzuchtig"

Nederland heeft gisterenzijn reeds
geruime tijd verwachte aanbod aan de
UNO gedaan om Nieuw Guinea t? in-

tionaliserön. I*3 voorsijelljen vian
minister Luns kunnen primair worden
gez,ien als een poging om de Neder-
landse belangen veilig te stellen — het
bülang van NfdErland dan gedefinieerd
als een vermindering van zijn inter-
nat: o rple veranÜWoordelijkheid
waarbij tevens wordt getracht om het
Nieuw Guinese belang niet aan het

landse op te offeren.
Nederland probeert dit tweeledige doel
te bereiken door als het ware de ro]
te spelen van esn klein jongetje dat
di r de groi]e joncisns in zijn klas
word1: geplaagd, en dat nu probeert de
sympathie van de groten te winnen
dcor een "onzelfzuchtig" gebaar te ma-
ken.
Nieuw Guinea komt hier zelf nauwe-lijks meer aan te pas, want het is zo
"klein" dat het door vele van de "gro-
ten" nog geheel over het hoohd wordt
gezien.
Het zou nu kunnen reageren met ui-
tingen van woede die het kenmerk van
de machteloze zijn, en het zou kunnen
herhalen dat hel, niet van Nederland
gescheiden wil worden, maar aan de
situatie dat er nu belangrijke beslis-
sinoen over dit land genomen kunnen

worden zonder dat de wil varr Nieu\
Guinea daar nog veel invloed op heef
verandert dit weinig. .
Intussen wordt hiermee opnieuw aan-
getoond, dat het probleem Nieuw Gui-
nea een geheel ander karakter zou heb-
ben als het) vermogen van dit land om
zijn eigen belangen te behartigen gro-
ter zou zijn.

Dit punt is van belang, omdat
nog lang niet vaststaat, dat de voor-
s. ellen van minister Luns door de as-
semblee zullen worden aanvaard.

Hét staat wel vast dat Indonesië zich
mat hand en tand tegen een interna-
tionalisatie van Nieuw Guinea zal ver-
zotten, en de infiltratie die dezer da-
gen plaats vond kan dan ook — hoe.
wel hij deen succes had — mede wor-
den opgevat als een poging om de UNO
er van 'te doordringen, in welk een
wespennest ze zich steekt als ze zich
tegen de wil van Indonesië met het be-
stuur over Nieuw Guinea belast.
En de UNO heeft al zoveel te stellen
met het Kongolese wespennest.
Er breekt waarschijnlijk nu een perro-
de aan van internationaal touwtrekken
om Nieuw Guinea waarin Nederland
zal trachten een zo onopvallend moge-
lijke rol te spelen en zal proberen ver-
antwoordelijkheden af te wentelen op
de westelijke bondgenoten, met name
Amerika en Australië. Meer dan ooit
zullen deze landen nu voor de nood-
zaak komen te staan kleur te beken-
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r.en. De keuze die zij moeten maken
is verre van gemakkelijk. Zij zullen
rn.r.-tcu beslissen of de veiligstelling
van het betrekkelijk kleine Nieuw Gui
nea hun de woede van Indonesië waard
is.
In deze betrekkel^k labiele intlerna-
tionale situatie zal Nieuw Guinea zijn
waarde als bondgenoot zo hoog moge-
lijk moeten opvoeren. Daarom juist is
het zo jammer, dat men de militaire
weerbaarheid van de Papoea-bevol-
king zo laat is gaan opbouwen.
In de komende maanden zou daar ech
ter nog veel aan kunnen gebeuren.
Het mislukken van de Indonesische in-
filtratie is in dit opzicht een stimulans
om niet te wanhopen.
Het is ook jammer, dat Nieuw Guinea
bij deze weerbaarmaking nog zozeer
afhankelijk is van Nederland, want de
belangen van Nieuw Guinea en Neder-
land lopen niet parallel meer.
Voor de in Nieuw Guinea werkzame
Nederlanders is nu een periode van af-
wachten aangebroken. Zo er uit Nieuw
Guinea initiatieven ontplooid dienen te
worden, dan djenen Aeze meer dan
ooit van de Papoea's komen.

Berichtgeving uit Sorong
ondervindt ernstige

moeilijkheden
De berichtgeving over de ge-

beurtenissen rond de infiltratie in
Sorong ondervindt momenteel
grote moeilijkheden.

Onze correspondent berichtte gis-
teren, dat de plaatselijke autori-
teiten hem daar nu alle medewer-
king weigeren. Resident Van Bo-
degom heeft zich nog niet bereid
getoond om op enige wijze mede
te v/erken aan een verantwoorde
berichtgeving en hij heeft nu ook
het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
van Sorong en de commandant
van de politie, aldaar het zwijgen
opgelegd.

Onze correspondent heeft van zijn
kant de Resident aangeboden om
in gezamenlijk overleg met hem
een dagelijks perstelegram op te
stellen om zodoende verzekerd te.
zijn van een sober en waarheids-
getrouw beeld van de ontwikke-
ling. Dit aanbod werd echter zelfs
niet in beschouwing genomen.

Herhaaldelijk heeft onze corres-
pondent gevraagd een uur vast te
stellen waarop een dagelijks com-
muniqué aan de pers verstrekt
wordt. Tot dusverre is nog maar
éém maal een dergelijk communi-
qué uitgegeven en dat was zo
goed als nietszeggend.
Alle officiële nieuwsbronnen in
Sorong zijn nu uitgeschakeld.
Inmiddels wijst onze Sorongse
correspondent er op, dat het on-
der de huidige omstandigheden
onverantwoord is de berichtgeving
in die mate te verwaarlozen als
het Gouvernement momenteel
doet.
Vorige week donderdag en zater-
dag heerste er onder de inwoners
van de stad Sorong een stemming
die dicht grensde aan paniek. Dit
hwam niet zozeer doordat men
getuige was van angstaanjagende
gebeurtenissen, als wel doordat
men volkomen in 't onzekere ver-
keerde over wat er gaande was.

Resident Van Bodegom ver-

wees onze . correspondent voor
nieuws over de infiltratie naar
Hollandia. Wij willen over de of-
ficiële berichtgeving te Hollandia

opmerken dat deze volkomen te
kort schiet. De ambtenaren van
het Gouvernements-voorlichtings "bureau, die men als deskundig op
dit gebied kan beschouwen, is al-
! e competentie in deze kwestie
ontnomen, en het is momenteel de
Binnenlandse Veiligheidsdienst
die de voorlichting verzorgt, een
instelling dus welker taak het is
g aheimzinnig te doen in plaats van
snel en accuraat feiten bekend te
maken.
Het is ons niet bekend of deze
verwaarlozing van de berichtge-
ving en de voorlichting een ge-
volg is van een ongewild falen
dan wel van een van hogerhand
gegeven opdracht. Voorlopig wil-
len we deze gang van zaken be-
schouwen als een nieuw geval van
een reeds lang in Nieuw Guinea
bestaande ziekte die "angst voor
publiciteit" heet.
i

Naar aanleiding van het verzoek
van onze correspondent te Sorong
om instructies, hebben we hem
dan ook telegrafisch verzocht om
op alle mogerijke manieren nieuws
te verzamelen en aan ons door te
geven.
Als dit nieuws minder betrouw-
baar is dan in het algemeen be-
lang gewenst zou zijn, dan ligt
de verantwoordelijkheid daarvoor
bij de Overheid die zijn taak op
het gebied van de public relations
nog steeds niet begrijpt, en zelfs
kansen om successen te melden
voorbij laat gaan.
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no. 5740 Daar de electriciteitsvoorziening
aan de Oranjelaan vannacht on-
verwacht werd onderbroken kan
de Nieuw Guinea Koerier van-
daag slechts in 2 pagina's ver-
schijnen.
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Mede namens zijn echtgenote
en kinderen welke aan boord van

Ide Johan van Oldenbarneveldt
naar Nederland onderweg zijn,
geven wij met zeer grote droef-

Irneid kennis van he!t overlijden
van de heer

H. JONKER
in leven voorzitter van de afde-
ling Manokwari van CWNG/Per-
sekding.
Dit. heengaan, na een kortston-
dige ziekte, is een zware schok I
voor zijn gezin en vrienden.
Hollandia, 26 september 1961.

IHet Verbondsbestuur
CWNG/Persekding

ORIËNT THEATER

vertoont heden wederom
"CASINO DE PARIS"

mei} Catarina Valente en Victorio de
Sica. Een daverende show en muziek-
film. Alle leeftijden
Hollandia-Binnen morgen:

"SOME LIKE IT HOT"
mèt Tony Curtis, Jack Lemmon en
Marylin Monroe. 18 jaar.

REK THEATER
"OH! MEN OH! WOMEN"

In Cinemascope en Color de Luxe. met
Dan Dailey, Ginger Rogers, David Ni-
ven. Barbara Rush en Tony Randall.
Show en nog eens show. Een pikante
vrijmoedige film.

"OH! MEN OH! WOMEN"
Heden de laatste avond in REK. 18 jaar.
Morgen en overmorgen in REK:

"TIGER BAY"
14 jaar.

Hollandia-Binnen hieden 27_9:
"NORTH BV NORTHWEST"

18 jaar.
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