
r
Directie.

F.H. TERLAAK
Reductie:

R. DE VRIES

Redactie en Administratie
Oranjelaan 13, Telefoon 171

Postbox 45

NIEUW GUINEA KOERIER DE GROENE. onafhankelijk dagblad voor ned. nieuw guinea^XL

Uitgave: Boekhandel & Handelsdrukkerij vjh Gebr.Terlaak

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 19624e JAARGANG NO. 177

VanRoyen deedKabinet
verslag van besprekingen

In Den Haag heeft de minister-
raad gistermiddag vergaderd om
het verslag van ambassadeur van
Royen over zijn onderhandelingen
met Indonesië aan te horen en
daarover te beraadslagen.

Op drie leden na was het kabinet
voltallig. Afwezig waren minister Cals
die onderweg is naar de Nederlandse
Antillen, minister De Pous die in Brus-
sel het Euromarkt-overleg bijwoonde
en minister Zijlstra die met vakantie

Maandag komt de mihisfierraad op-
nieuw bijeen om het beraad voort te
zetten. Dinsdag krijgen de Tweede Ka-
mercommissies voor buitenlandse za-
ken, defensie en Nieuw Guinea ver-
trouwelijke inlichtingen van de rege-
ring over de laatste ontwikkelingen in
de kwestie Nieuw Guinea. De sfeer
in Den Haag was, naar de correspon-
dent van Radio Nederland Wereldom-
roep meldde, heel rustig. Opmerkelijk
is dat Hare Majesteit de Koningin
haar uitgestelde reis naar Italië is be-
gonnen. Voor haar vertrek had de Ko-
ningin nog een onderhoud met dr. Van
Royen op Huis Ten Bosch.

ANTIINDONESISCHE
DEMONSTRATIE
Enige Papoea's hielden vanmorgen

een demonstratie voor het Nieuw Gui-
nea Raadsgebouw. Het was de D.V.P.,
de Democratische Volkspartij, die deze
demonstratie organiseerde.

De heer Runtuboy, een van de voor-

mannen bij de D.V.P. liep voorop. Met
opschriften, die duidelijk spraken van
hun anti-Indonesische houding, stelden
zij zich op, onder belangstelling van
velen, zowel van de zijde der autoch-
tonen, als van de zijde der Nederlan-
ders Zij marcheerden vandaar, bege-

leid door een politiemotor en een Volks
wagen met politie naar de Griffie,
waar zij enige ogenblikken stilstonden.
Terwijl een fluitorkest liedjes speelde
vertrok de groep van ongeveer 60 man
naar de Kloofkamp. Vervolgens mar-
cheerden zij even later weef door de
Oranjelaan terug.

Ingezenden

Volgens mij verdient de demonstra-
tie van de D.V.P. van hedenochtend
alle sympathie en waardering.

Ti* vind het echter erg jammer dat ik
Jt Bisteren een uitnodiging ontving

66
aan deze demonstratie deel te ne

°m„ Tk m-fen dan ook door middel
m

dit inïeTonden stuk mijn persoon-

Ske sympathie hiermee te moeten be-

tUileïl' A»i binnenkort de DVP, KUE
Ik PPM gezamenhjk een demonstratie
zullen houden maar dan beter voorbe-
rdd en op het juiste moment.

M. Rumainum.

BEN BELLA VESTIGT
ZIJN POLITIEK

BUREAU IN ALGIERS

Ben Bella en enige leden van
zijn politieke bureau zijn gisteren
in de loop van de dag naar Algiers
gevlogen om zich daar te installe-
ren. De vroegere premier van de
Algerijnse regering in balling-
schap. Ferhat Abbas, kwam alleen
naar de Algerijnse hoofdstad om-
dat hij de schijn wilde vermijden
te worden geïdentificeerd met het
politieke bureau.

Ben Bella's tegenstander, Boudi)if,
die er tegenstribbelend in heeft toe-
gestemd lid te worden van het politieke
bureau is naar Parijs vertrokken. Hij
wil daar Ay Ahmed, een vroegere mi-
nister van de Algerijnse regering over
halen om ook lid te worden van het
politieke bureau.
Het politiek bureau zal voorlopig de
binenlandse zaken van Algerije be-
hartigen. Onder meer zal het de can-
didaten aanwijzen voor de verkiezingen
voor de grondwetgevende vergadering
op 27 augustus.

Womsiwor Zal bij
overdracht tegen
regering uitroeper

Het Papoeaiid van de N ■
Guinea Raad, Herman Womsiwor
heeft verklaard in Australië een
voorlopige regering in balling-
Schap te zullen vormen v a
Westelijk Nieuw-Guinea aan Indo-
nesië wordt overgedragen.

Womsiwor legde deze verklaring af
na zn aankomst in Sydney nadat hij op
Samoa had deelgenomen aan de confe-
rentie van de Zuid Pacific.
Hij meende dat de Papoea's in

rilla-oorlog tegen de In-
donesiërs te voeren en zich in h<
woud te handhaven.

Soebandrio lichtte Soekarno in
over vooroverleg-

De Indonesische minister van
buitenlandse zaken, Soebandrio,
bracht president Soekarno reeds
donderdag op de hoogte van de re
sukaten die tijdans het tndone-
sisch-Nederlandse vooroverleg in
Washingtonjwerden bereikt. Na af
loop van dit onderhoud zei Soe-
bandrio dat de president zijn rap-
port deze week zorgvuldig zal be-
tüderen.
Bij zijn terugkeer in Djakarta had

de Indonesische minister verklaard dat
aan de Indonesische verlangens in
hoofdzaak is voldaan. Een lid van zijn
gevolg sprak de verwachting uit dat
het officiële overleg tussen Nederland
en Indonesië op 13 augustus zou moe-
ten beginnen.
Het vooroverleg wordt maandag dooi-
de achtergebleven onderhandelaars in
Washington voortgezet. Het zal gaan
over detail-kwesties.

Ook heett minister boebanürio over de
.onderhandelingen verslag uitgebracht
Ifp ei - ■ ■ I voor
rte operaties op Nieuw Guinea. Presi-

zijn missie had gesproken en dat hij
in de 'de Nederlanders omgaat. Vandaag leidt

Soekarno een gezamenlijke bijeenkom
van de operationele staf voor econo-
mische zaken de nationale raad voor
defensie en het adviescollege voor de
leiding van de staat.

Financiele tegenmoet=koming

koming
Ten behoeve van die ambtenaren

hier te lande, wiens vrouwen en kin-
deren om welke redenen dan ook in
Nederland vertoeven, is een financiële
tegemoetkoming vastgesteld, die hon-

;anct oearaagL, ver-
hoogd met 20 gulden voor elk in Ne-
aerland vertoevend, minderjarig kind.
Deze vergoeding voor extra-onkosten
is belastingvrij en onafhankelijk van
de grootte van het salaris van de lands
dienaar. Wel is de toekenning van de
toeslag alleen mogelijk, als de ambte-
naar voldoet aan de normen, zoals die
in de delegatieregeling zijn vastge-
steld.

KAKA: „Wat vindt jij eigenlijk van
de toestand?".

LOERIE: „Och. een lekkere Botzooi".

Vierdaagse. Niet iedereen is een gebocen wandelaar, maar voor iedereen
geldt de rustpauze om op nieuwe kra liten te komen. En dit is beslist niet
harder dan 50 km. WAECO — Plasticdienst



ROTTIER STELT VRIJWILLIGHEID VOOROP

HULPVERLENING
REPATRIANTEN GUNST

VAN REGERING

De vertegenwoordigers van de
Christelijke Vakorganisatie in Ne
derlands Nieuw Guinea, de heren
Herman Nijhuis en L.O.A. Moll,
zijn met nog enkele heren waar
onder een van de bestuurders van
de Nederlandse Christelijke Bond
van Overheidspersoneel, de heer
Van der Weiden, dinsdag op het
departement van Binnenlandse
Zaken ontvangen ter bespreking
van de moeilijkheden voor in Ne-
derland arriverende repatrianten
uit Nieuw Guinea. Bij afwezigheid
van staatssecretaris Bbt zijn de
afgevaardigden te woord gestaan
door de Directeur Generaal Neder
lands Nieuw Guinea van het Mi-
nisterie, de heer Kottier.

Van de zijde van de Christelijke
Vakorganisaties in Nieuw Guinea deelt
men hierover het volgende mee: de
heer Kottier heeft erop gewezen, dat
de regering zich op het standpunt stelt
dat de repatriëring uit Nieuw Guinea
op basis van vrijwilligheid plaats vindt
en dat de verantwoordelijkheid voor
huisvesting en uit de gezinsscheiding
voortvloeiende kosten daarom door de
betrokken ambtenaren dienen te wor-
den gedragen. Niettegenstaande dat
heeft de regering maatregelen getroffen
om die gezinnen, die niet in eigen huis
vesting kunnen voorzien, onder te
brengen in z.g. contractpensions of op-
vangcentra. Een regeling over de gel-
delijke consequenties van dit "vrijwil-
lige pension" is er nog niet doch er zat
rekening worden gehouden met de fi-
nanciële draagkracht van de betrok-
kenen. Bij eventuele moeilijkheden is
het ministerie van Binnenlandse Za-
ken bereid geval voor geval te onder-
zoeken. En het Ministerie stelt prijs
op samenwerking met de vakorganisa-
ties in deze.

WEINIG VRIJWILLIGE AFTOCHT

De oud- CWNG-voorzitter, H. Nij-
huis, momenteel met verlof in Neder-

land, tekent hierbij aan, dat de vrijwil-
ligheid van de repatriëring formeel te
stellen is, maar dat de berichtgeving
in Nieuw Guinea aan de betrokkenen
dusdanig is geweest, dat een ambte-
naar, verantwoordelijk voor zijn gezin
moeilijk anders kon beslissen, dan zijn
gezin weg te sturen. Reeds sedert vo-
rig jaar augustus heeft de Christe-
lijke Vakorganisatie in Nieuw Guinea
het CWNG, aangedrongen op toeken-
ning van huurcompensatie voor diege-
nen uit Nieuw Guinea, die niet op nor-
male wijze in hun huisvesting kunnen
voorzien. Toekenning van een derge-
lijke organisatie zou heel wat moeilijk
heden wegnemen. Met name na het
vacantieseizoen zijn wel gemeubileer-
de huizen beschikbaar en voor 1 sep-
tember kunnen de mensen zich door-
gaans zelf wel redden. Het negatieve
standpunt ,door de regering tot nu .toe
ingenomen, ten aanzien van dit ver-
zoek is in belangrijke mate oorzaak
van de moeilijkheden.

EXIT
Zon zes weken geleden wilden
-Bij ons terugtrekken uit ons we-
kelijkse letterbastionnetje omdat
wij „uitgeschreven" war,en. Bin-
nen nu en zes weken zullen wij
ons wel uit ons letterbastionnetje
moeten terugtrekken omdat wij
afgeschreven zullen zijn. U, ik en
wij allemaal
We zullen dan wat schichtig door
che oktoberkou in Hollands dreven
rondscharrelen en met verwonder-
de ogen de Hollandse drukte om
melkprijzen en voetbaltoto's regis
treren.
Wij hopen U allen in goede wel-
stand te ontmoeten; met of zonder
Uw acht maal basis, met of zonder
Uw auto, maar wel graag zonder
Uvj moeizame praatjes dat „het
allemaal zo mooi had kunnen we-
zen als "
Want nu we, dank zij Uw toleran
tic, 2 jaar lang onze mond hebben
mogen voorbijpraten zullen we dit
op de valreep ZEKER niet laten,
en geen droefgeestig „in memo-
riam Nieuw Guinea-stukje" gaan
opreutelen. Wij zijn daar met per-
missie niet voor in de stemming.
Als U dat wel bent, dan moet U
ons slotaccoord maar overslaan en
ons blijven herinneren als een
echte olijkerd
Wij willen ons nu even richten tot
die heren die ons jarenlang voor
„rood", evJof „roodwit" hebbenuitgekreten. Al deze lieden diezich zo beijverd hebben voor de
invoering van het Nederlands, hetvolkslied en de vlag
Als wij indertijd in alle 'eerlijk-
heid zeiden „zouden jullie dat nuwel doen jongens?" dan werdenWIJ in alle toonaarden voor delo-

yaal uitgekreten
Misschien bent U wat kort van
memorie, wij niet! Wij hoeven
'aaromi gelukkig niet in Neder-

land plechtstatig te verklaren
„wij durven geen Papoea meer
recht in de ogen te zien", want in
Nederland zijn zo weinig Pa-
poea's
Wij durven zelfs nu nog iedere
Papoea recht in de ogen te zien.
Niet dat wij erg gelukkig met de

üossing zijn, maar wij hebben
geen zeepbellen geblazen, want
we weten nu eenmaal te goed hoe
zeep smaakt.
Het ga U allen naar de vleze
„vooral die donkere burgerheren

die langzaam wandelen over 't
Veelderplein
in deze koele winterzonneschijn
de dominee, de dokter, de no-
taris
die denken dat Uw dichter niet
goed gaar is,
Maar 't kan verkeren .*

VRIJBUITER

TRAAG

Door de trage gang van zaken met
betrekking van de regeling van de po-
sitie van Nieuw Guinea-ambtenaren
bij afvloeiing naar Nederland, is er in
feite nog niets geregeld, aldus de oud-
voorzitter van de Nieuw Guinea Vak-
bond, hetgeen de grote ongerustheid
bij de ambtenaren verklaart. De Ne-
derlandse Christelijke Bond van Over-
heidspersoneel is intussen door de ver-
tegenwoordigers van de Nieuw Guinea
Vakbond gevraagd de bijeenroeping
van een spoedvergadering van de com-
missie van georganiseerd overleg in Ne
derl'and (tte willen bevorderen. Deze
bond heeft alle steun toegezegd, aldus
de heer Nijhuis.

Wajoi bij vertrek naar West Papoea
betere tijden onder Indonesië

Voor zijn terugkeer naar Nieuw
Guinea heeft de voormalige voor-
zitter van de Parna, de 30-jarige
Herman Wajoi, woensdag in de
perskamer op Schiphol verklaard
dat er redenen zijn om aan te ne-
men dat er „figuren uit de Nieuw
Guinea Raad zijn die van plan
zijn een regering in ballingschap
te vormen, als Nieuw Guinea aan
Indonesië wordt overgedragen.

De naam van Kirihio kwam ook ter-
sprake tijdens de persconferentie. Op
een vraag van een van de aanwezige
journalisten of ook de heer Wajoi Ki-
rihio een verrader zou willen noemen,
zoals ook de heer Jouwe dat gisteren
deed antwoordde de heer Wajoi: „Als
Jouwe Kirihio een verrader noemt, is
dr. Van Royen het ook en hijzelf en
Tanggahma eveneens, want die zijn
pro-Nederlands en het streven van de
Papoea's is om onafhankelijk te zijn.
Jouwe spreekt namens de Nederlandse

regering en niet namens ons Papoea-
volk".
De heer Wajoi verwachtte dat zich in-
grijpende veranderingen zouden voor-
doen als Indonesië aan het bewind
komt. Indonesisch zal de voertaal wor-
den, zodat vele Papoea's een functie
kunnen krijgen. Tot nu toe was het
zo dat als men in Nieuw Guinea geen
Nederlands sprak, men altijd voor een
gesloten deur kwam te staan. Ook het
onderwijs zal verbeteren onder Soe-
karno. Hij zal universiteiten en mid-
delbare scholen bouwen. Het derde
punt dat hij opsomde was dat Nieuw
Guinea nu "eindelijk het langverwach-
te zelfbeschikkingsrecht zou krijgen".
Volgens de heer Wajoi was het zelf-
beschikkingsrecht dat Nederland be-
loofde een "mooi woord en verder
niets".

Na acht maanden studie op kosten van
de Nederlandse regering gaat de heer
Wajoi nu in Nieuw Guinea langs de
diverse districten reizen. Hij zei dat
hij de Papoea's zal vertellen wat er in
het buitenland te doen is en hoe de si-
tuatie er nu voorstaat, „want", zo be-
sloot hij, „niemand weet wat er aan
de hand is en hoe de zaken staan".

Jouwe nog niet zeker
van overdracht

Bij zijn vertrek van Schiphol
naar New Vork heeft de vice-
voorzitter van de Nieuw Guinea
Raad, de heer Nicolaas Jouwe,
woensdag de bewering van de oud-
voorzitter van de Parna, Herman
Wajoi, tegengesproken als zou-
den er redenen zijn om aan te
nemen dat de heer Jouwe in ge-
val Nieuw Guinea zou worden
overgedragen aan Indonesië, een
regering in ballingschap zou gaan
vormen.

„Dat is nieuws voor mij", verklaar-
de Jouwe, „het is misschien mogelijk
dat de jonge Papoea's die in Neder-

land zijn, die mening zijn toegedaan,
maar ik geloof niet dat ik dcc] zal uitmaken van een tegenregering".
In Den Haag hebben de heren Jouween Tanggahma die eveneens woens-
dagmiddag naar New Vork vertrok, b<->sprekingen gevoerd met de ministersvan binnenlandse en buitenlandse za-ken, de heren Toxopeus en Luns, als-mede met de staatssecretaris van bin-nenlandse zaken, mr. Bot.
„Ik weet iets meer dan toen ik giste-
ren kwam", zei Jouwe, „we weten nuhoe de kaarten op tafel liggen. De zaakis echter nog niet rond, laten we rus-
lis zijn en een afwachtende houding
aannemen. Voorlopig moet ik eerst
zien dat die overdracht er komt. Het
is nog ietwat voorbarig om op het mo-
ment al een positief geluid te laten
horen".
Wanneer de heren Jouwe en Tanggah-
ma uit New Vork zullen terugkeren
wisten zij bij vertrek op Schiphol niet
te vertellen.

LANGS DE WATERKANT

Door Niek van der Blom

Gistermorgen fungeerde het gouv.
m.s. Oranje voor de tweede maal bin-
nen enkele maanden als sleepboot. On-
derweg van Sarmi naar Hollandia werd
op verzoek van het politie patrouille-
vaartuig Wega nabij Demta een sleep-
tros overgebracht. De Wega vroeg om
assistentie in verband met het slechte
weer. „Er stond windkracht zeven" zei
gezagvoerder Herman van Ketel, nadat
hij — evenals indertijd de Sungei Bila— de patrouilleboot veilig de haven
had binnengebracht.
De Oranje vervoerde ook een autoch-
tone operatie patiënt uit Sarmi. Deze
werd onmiddellijk per gereedstaande
ambulancewagen naar het Centraal
Ziekenhuis gebracht.

PLAN

Aan de nieuwe steiger ligt de s.s.
Rotti der My. Nederland. Ditmaal on-
der commando van kapitein W. Meijer.
Het schip was reeds vaker in Hol-
landia. De Rotti is reeds volgeboekt
met passagiers. Het schip zal verschei-
dene auto's meenemen van aanstaande
verlofgangers en/of evacué's die hun
wagen liever nu al naar Nederland stu-
ren dan er straks hier een prikje voor
te krijgen. Ook staan er een aantal
honden op de ladinglijst. Een daar-
van is een Duitse herder. De baas-tim-
merman timmert al druk aan de hon-
dehokken.
De vierde stuurman R. Bernard maak-
te tijdens de Pacific overtocht — tus-
sen \Baiboa en Tahiti — via de V.H.F,
havenradioinstallatie op de brug een
praatje met zijn eveneens zeevarende
vader aan boord van een tegenligger.
Die tegenligger was de "grote" Oranje.
Papa is de hoofdwerktuigkundige van
dat zeekasteel.
De Rotti is een Amerikaans schip van
het C-3 type dat gebouwd werd in
Chester N.Y. Als s.s. Holland werd het
in 1946 in het kader van de Marshall
plan hulp afgebouwd en opgeleverd.
Nu vaart het op een land dat staat in
het teken van het Bunker-plan.

Hr. Ms. Overijssel wipte deze week
slechts even de haven van Hollandia
bmnen en ging voor anker in de baai.
De oorlogsbodem kwam "kersvers" uit
Holland en zal nu wel ingezet z|ljn
"ergens aan de zuidkust".

Het m.s. Letong van de KPM lost
aan de oliesteiger vaten vliegtuigben-
zine uit Biak. Kapitein W.C. Bouter
vertelde dat zijn scheepje bijna vier
weken in het droogdok te Singapore
lag. Het werd grondig nagezien en ge-
repareerd en kan er dus weer voor vier
jaar tegen. Of het zolang nog rond
Nieuw Guinea zal blijven varen blijft,
een open vraag.
Zondagmorgen zal de Letong vertrek-
ken naar de Zuidkust voor het vervoer
van benzine en hout langs de havens
die de laatste tijd zo vaak in het
nieuws waren in verband met onge-
wenst "luchtvrachtvervoer".

VERWACHT

Momenteel ligt in Biak de Noorse
tanker Harald Rinde. Morgen
wordt de Noor weer in Hollandia ver-
wacht met een lading geraffineerde
olie-produkten voor de Shell.



TRAAGHEID VAN HET GOUVERNMENTS
MAAKT DEELNAME W . PAPOEA AAN

ZUID-ZEE SPELEN ONMOGELIJK
Blijkens een circulaire van de

„The South Pacific Games Coun-
cil" die wij onlangs ontvingen zul
len aan de komende — eerste —
Zuidzee Spelen in augustus 1963
te Suva de volgende „gebieden"'
deelnemen: Australisch Nieuw
Gyinea: de Britse Salomons eilan-
dyj, de Cook eilanden, de Fidji
eilanden, Frans Polynesië, Wallis,
de Fubuna eilanden en het vorsten
dom Tonga. Van deelname hebben
afgezien: de Gilbert en Ellice ei-
landen en de Tokolau eilanden.
Het verbaasde ons, dat West Pa-
poea niet op de deelnemerslijst
voorkomt.

Ter informatie hebben wij ons ge-
wend tot de heer H.A. Aarsse die ons
inziens wel het een en ander van de
aanstaande Zuidzee Spelen dient af te
weten. Immers hij heeft als vertegen-
woordiger van het Gouvernement van
Nederlands Nieuw Guinea in maart
1961 te Noumea de voorbereidende be-
sprekingen— die onder auspiciën van
de South Pacific Commission stonden— voor genoemde spelen bijgewoond
en voorts heeft hij tijdens zijn ver-
lof ten behoeve van üe voorbereiding
van de deelname van sportbeoefena-
ren van West Papoea aan deze spelen
waardevolle contacten gelegd met di-
verse instanties en organisaties.

Naar de heer Aarsse ons in het ge-
sprek, dat wij met hem hadden mee-
deelde werd tijdens de SPC-conferentie
van 1959 de gedachte geboren om in
het Pacific gebied door middel van
sport de bewoners van de diverse ter-
ritoirs in dit gebied nader en persoon-
I-ijk met elkaar in contact te brengen.
Daarom werd het behalen van presta-
ties niet als voorwaarde voor het sta-
gen van de Spelen gesteld.

ZELF VERBAASD

Om in brede kring meer begrip te
wekken voor het complex van moei-
lijkheden, dat zich bij de uitzending
van een afvaardiging van West Papoea
naar de Spelen voordoet, laten wij een
gedeelte van het vraaggesprek hieron-
der in pleno volgen.
Vraag: Kunt U ons verklaren waarom
West Papoea niet op de deelnemerslijst
van de komende Zuidzee Spelen in
1963 voorkomt?
Antwoord: Alvorens deze vraag te be-
antwoorden meen ik er goed aan te
doen U er uitdrukkelijk attent op te
maken, dat de hieronder volgende me-
ning is ontstaan tijdens de diverse ge-
houden besprekingen en daarom een
persoonlijke en niet ambtelijke opvat-
ting is Ten aanzien van de gestelde
vraag: zelf was ik eveneens verbaasd
toen het bericht mij bereikte. Te Nou-

mea heb ik namelijk de conferentie
kunnen meedelen, dat West Papoea in
orfncipe aan de South Pac. Games zou
deelnemen Deze mededeling heeft,

naar mij bekend is, de Dienst van So-
ciale Zaken en Justitie half december
1961 bekrachtigd.
Vraag: Waarom heeft de sportorga-
niVatie zelf niet ingeschreven?msatic zen

h t reglement van
H^S Padfie Speïen kunnen alleen
fandenike sportbonden, die zijn aan-
landelijKe sp" j sportorgam-gesloten bU ,I"t

e
e

nrn^u
3

eerden de aller-
saties -«^"S;"" ten behoeve van
eerste voorbereidingen ten

de deelname, door d^öll
nder voorzit-

belangen HollandiawMTh. Adriaans-
terschap van mr: men en daar deze
sens

_ ter hand A,^^- de piaat-
sportorgamsatie allee igd moest
selijke sportbelangen tussenkomst
de correspondentie " , Zaken ge-
van de Dienst van Sociai
voerd worden. snoedige totstand-
Vraag: Acht u een spoe^B sport.
koming van een overkoep

ot dccJ_
organisatie, die nodig

name, mogelijk. nameliik door het
Antwoord: Ja zeke£ "^üchamelijke
instellen van een grover Uw blad
Opvoeding N.N.G. waa een en
al eerder (november l»^ bracnt. Dit
ander naar voren «f zijn, die
Bureau zou dus een lichameli]ke

."P"Sr,„??CPS?re'e8n
Za«»» e» voor

de opbouw van de sport in het alge-
meen (Sociale Zaken) door coördinatie
dient zorg te dragen. Voor zover mij
bekend zal dit in 1963 gerealiseerd wor
den en zal hiervoor een sportleider wor
den aangetrokken.
Vraag: Kennelijk bent U het niet he-
lemaal eens met deze gang van zaken,
waarom niet?
Antwoord: Inderdaad ben ik het er
niet helemaal mee eens ondanks het
feit, dat deze instelling gaat komen
en wel om de volgende reden: 1963 is
te laat. Nu op dit moment moet er zeer
intensief door dit bureau aan de voor-
bereidingen gewerkt worden.
Vraag: Hoe staat het verder met de
voorbereidingen?
Antwoord: Goed en slecht. Onder de
bewoners van West Papoea is het en-
thousiasme voor de sportbeoefening
zeer groot en er worden al aardige
prestaties geleverd. Het is ook ver-
heugend mee te kunnen delen, dat uit-
breiding en verbetering van de sport-
accomodatie plaats vindt. Helaas gaat
dit vrij langzaam en konden niet alle
voorzieningen, die op het door ons in-
gediende urgentieplan stonden uitge-
voerd worden.
Vraag: U hebt het over een urgentie-
plan, hoe is dit ontstaan en wat is er
urgent?
Antwoord: Dit plan is ontstaan tijdens
vele gehouden vergaderingen van de
S.S.H, en houdt de volgende punten in
lste: Instelling van het reeds eerder
genoemd Bureau Lichamelijke Opvoe-
ding,
2de: het aantrekken van dat, aantal
leraren lichamelijke opvoeding, dat
noodzakelijk is voor het geven van on-
derwijs in de Lichamelijke Opvoeding
aan alle opleidingen in West Papoea,
die hiervoor in aanmerking komen. Op
het ogenblik zijn er slechts vier leer
krachten, terwijl er niet minder dan
18 nodig zijn,
3de: zo spoedig mogelijk — cursusjaar
1962-63 — aanvangen met autochtone
opleidingen tot sportleider en leer-
kracht Lichamelijke Opvoeding,

4de: rigoreuse uitbreiding van sport-
accomodatie en wel in direct verband
met de sporten welke op het program-
ma te Suva vermeld staan. Dus bv.
overdekte oefengelegenheden en ce-
menten platformen ten behoeve van vol
ley- en basketbal enz.
Vraag: De uitvoering van dit plan zal
vrij veel kosten. Wordt op dfeze wijze
de waarde van de sport niet overdre-
ven?
Antwoord: U stelt het probleem ver-
keerd. In West Papoea is het m.i. de
hoogste tijd, dat het creatieve gedeel-
te van de opvoeding niet langer ver-
waarloosd wordt. Dat er voor de reali-
satie van de voorgestelde projecten ho-
ge bedragen nodig zijn, komt niet om-
dat het belang van de sport te groot
wordt voorgesteld, maar omdat er
niets is. Alles moet nieuw aangeschaft
worden en dat vraagt inderdaad veel
geld. Het feit, dat er tot 1961 op de
totale landsbegroting minder dan I%>
is uitgetrokken voor de sport zegt hier-
bij genoeg. Verder moet ik U erop at-
tent maken dat bij de opstelling van de
begroting 1962 er geen rekening gehou
den kon worden — van de Zuidzee
Spelen was nog niets bekend — met
deze spelen. Daarom zijn er dit jaar
geen fondsen die de diverse noodza-
kelijke uitgaven' kunnen bestrijden.
Vraag: Is er in de begroting 1963 wel
rekening gehouden met deze South Pa-
cific Games?
Antwoord: Voorzover mij bekend wel.
Wat er van onze verzoeken gereali-
seerd kan en zal worden is mij offi-
cieel echter niet bekend, maar ik ben
ervan overtuigd dat West Papoea door
middel van diverse garantiefondsen wel
zal deelnemen aan de komende Spelen
te Suva.
Vraag: Mijnheer Aarsse wat is Uw
eindconclusie?
Antwoord: Wil West Papoea op een
verantwoorde wijze aan de Zuid Zee
Spelen deelnemen dan zal de Overheid
rigoreus moeten ingrijpen en wel zo-
danig dat het ingediende urgentie plan
volledig — of zo volledig mogelijk —gerealiseerd wordt. Op deze wijze
wordt de viceuse cirkel doorbroken. De
overheid wenst namelijk in eerste in-
stantie een goed functionerende "par-
ticuliere" organisatie, maar deze kan
nu eenmaal onmogelijk bestaan ajs
eerder genoemd urgentieplan niet uit-
gevoerd wordt.

WEL OF GEEN BURGEROORLOG?
Deze laatste waren steeds door het

Franse leger van het eigenlijke strijd-
toneel ver gehouden en hebben zich
de tijd gekort met politieke indoctrina
tSe van een Nasser-achtig links type.

Juist het feit dat ze nooit echt heb-
ben kunnen vechten voor hun grote

doel, maakt hun mentaliteit veel strijd
lustiger dan die van de troepen die van
de troepen die wel streden en weten
wat het is. En minder geneigd zullen
zijn het risico te lopen dat het tot een
burgeroorlog komt.
Aan de andere kant is het voor de wi-
laya-strijders een onverdraaglijke ge-
dachte dat lieden die de hele oorlog— weliswaar onvrijwillig — niets de-den, nu aan hen zullen vertellen wat
gedaan moet worden. Het ziet er naar
uit dat de wilaya-chefs om der willevan de vrede Ben Bella's bewind welzullen steunen, maar dat zal dan nietvan harte gaan.

BEN BELLA VERDIEPT
DE KLOOF

Ben Bella heeft niet afgewacht
hoe de leiders van de wilaya's, de
politiek-militaire districten van
Algerije, de scheuring in de lei-
ding willen dichten: met een for-
se daad heeft hij hun gepraat over
bodig gemaakt.
Officieel is nu een politiek bureau
der FLN opgericht, maar dat heeft
de doelstelling „het lot van Alge-
rije in handen te nemen" en is dus
in feite een tegenregering. Ben
Bella's woordvoerder Boumendjel
heeft bovendien een reeks felle
aanklachten tegen de persoon van
premier Ben Khedda geuit, die
neerkomen op een oorlogsverkla-
ring.
Of die oorlog behalve politiek ook
militair wordt, dat is dan nog een
onderwerp van gesprek voor de wi
laya-chefs, die nu ontslagen zijn
van de taak Ben Bella en Ben
Khedda met elkaar te verzoenen.
Zij zijn als leiders van de troepen
die zeven jaar in het land gevoch
ten hebben, de enigen die het zou
den kunnen opnemen tegen de
stroom van aan Ben Bella ver-
knochte soldaten, die uit Marokko
en Tunis het land binnen zijn ge
komen.

MEER TWEEDRACHT

Het schijnt dat enige van Ben Khed-
«a's ministers uit een zelfde soort mis-noegen hun taak neergelegd hebben.Daardoor zal de rol van de premieren zijn trouwe helper Belkacem Krim
*n de Algerijnse politiek voorlopig wel
uitgespeeld zijn. En Ben Bella is weereen stap dichter naar de macht geko-men.

Maai- hij is dan nog beslist niet aan
het eind van de weg. In zijn bureauzitten weliswaar zijn medegevangenenuit Frankrijk, maar dat zijn niet alle-
maal vrienden. En het feit dat hij de
verkiezingen wil uitstellen, zal hem ze-ker ook weer medestanders kosten. ZoSis het feit dat hij zijn bureau nutoch instelt, hem de sympathie kostvan die Algerijnen die het heil voor
hun land niet zien in experimenten,
Waar in voortbouwen op de democrati-sche basis die in het land toch min
of meer aanwezig is.
De tweedracht is door Ben Bella's ini-
tiatief niet verdwenen. Hij heeft alleen
°-e noodzaak geschapen dat deze zich
scherper dan voorheen uit, als ze zich
uit. Waardoor de kans steeds groter
wordt dat Algerije niet alleen een ver-
scheurde leiding krijgt, maar bovendien
zelf verscheurd wordt.

Nieuw Guinea in
de pers

Nieuw Guinea blijft uiteraard
na de jongste ontwikkelingen de
Nederlandse pers bezighouden. De
bladen kunnen weinig nieuws ge-
ven. Daarvoor is men te zeer in
afwachting van wat de Regering
van Indonesië en Nederland gaan
beslissen over de resultaten van
het overleg in Washington. Des
te meer waagt men zich echter
aan beschouwingen en speculaties
over wat die beslissingen zullen
zijn. De parlementaire verslag-
gever van de Volkskrant meent
dat de totstandkoming van offi-
ciële onderhandelingen af hangt
van de vraag in hoeverre de om-
geving van president Soekarno er
in zal slagen de Indonesische pre-
sident tot aanvaarding van het
voorlopige aceoord_ te brengen.
Soekarno zou nog steeds een gro-
te militaire aanval op Nieuw
Guinea in de zin hebben maar het
zou vooral generaal Nasution zijn
die zich daar tegen verzette.
Daarnaast wordt er ook andere
druk op Soekarno uitgeoefend. Zo
zou de Amerikaanse ambassadeur
in Djakarta hem hebben laten we-
ten dat het met de beloofde Ame-
rikaanse schenkingen en leningen
tot een bedrag van bijna één mil-
jard gulden wel eens mis zou kun"
nen gaan als hij niet van zijn aan-
valsplannen afziet. Desondanks
blijven, aldus de Volkskrant, de
Indonesiërs in de naaste omgeving
van de President zeer terughou-
dend in hun commentaar. Ook zou
minister Soebandrio minder spon-
taan in zijn uitlatingen over het
aceoord van Washington zijn ge-
vvcc-ai, udn 'bij zijn aankumslrin
Djacarta.

Het dagblad Trouw slaat dit stadium
in zijn berichtgeving over en gaat ge-
heel in op vragen die aan de over-
dracht van Nieuw-Guinea aan Indone-
sia naar voren komen. Volgens dit blad
zuilen maandag in New Vork al bespre
kingen beginnen over de militaire en
financiële details die bij het voorover-
leg nog niet konden worden afgerond.
Onder de eerste valt met name de po-
sitie van de Indonesische parachutisten
in Nieuw-Guinea en hun eventuele in-
schakeling bij de Uno-macht voor orde-
handhaving tijdens de overdrachtsperi-
ode. De financiële zaken betreffen voor
al het aandeel dat Nederland en Indo-
nesië elk zullen betalen in de kosten
van het Uno-bewind in deze periode.
Deze kosten, aldus Trouw, komen ge-
heel voor rekening van beide landen.
Secretaris-generaal Oe Thant heeft ai
laten weten dat de overdracht voor de
Uno zelf geen financiële konsekwenties
met zich mee kunnen brengen.

De Volkskrant en Het Vrije Volk heb
ben beide verslagen van hun correspon-
dent in Nieuw-Guinea. De Volkskrant-
correspondent geeft een beeld van de
gevolgen van de situatie in Hollandia
na het vertrek van een deel van de
vrouwen en kinderen. Het personeels-
gebrek, de vraag wat er met de vrijko-
mende huizen moet gebeuren en de op-
slag van het overbodig geworden meu-
bilair, dit alles schept voor de autoritei
ten problemen waarvan de oplossing
niet zomaar voor de hand ligt.
Het Vrije Volk gaat in op de moeilijk-
beden van de Indische-Nederlanders in
Nieuw-Guinea die opnieuw voor de
keus staan zich elders een nieuw be-
staan op te bouwen. Het is een triest
verhaal waarvan we voor de afloop al-
leen maar het beste kunnen hopen.
The New Vork Herald Tribune.

Deze Amerikaanse krant schrijft dat
de vrede in Nieuw-Guinea is gekocht
tegen een hoge prijs, een uitspraak die
met verbittering wordt toegelicht in de
woorden "het Papoea-volk is verkocht
om diens leven te verzekeren.".
Soekarno krijgt zijn zin waarmee op-
nieuw wordt 'aangetoond dat de dreiging
met geweld en oorlog nog steeds de weg

(Vervolg op pag. 4)



banen naar gebiedsuitbreiding. Het is
een les die niet zal ontgaan aan andere
leiders van nieuwe naties met eveneens
ambities die zich tot buiten hun gebied
uitstrekken.
India kreeg Goa, Soekarno krijgt Wes-

telijk Nieuw-Guinea! De enige naasteNederlanders die zich druk hebben ge-
maakt over het lot van de Papoea's ziinde Papoea's zelf die zich bitter hebben
verzet tegen een Indonesische gezagso-
vername. Soekarno heeft zijn eigen gro-
te natie aan de rand van een bankroetgebracht

_
terwille van zijn imperialis-

tisch avontuur. Hij heeft zijn toekomst
aan de Sovjet Unie verpand. Inmiddelsis er reeds een inflatie als een gevaar-
lijke spiraal de ruimte ingeschoten.

Een andere Amerikaanse krant, the
World Telegram and Sun noemt demachtsovername in Westelijk Nieuw-Guinea de grootste vorm van kolonia-
lisme. De redactie stelt dan de vraag
of er werkelijk iemand is die oprecht
gelooft dat de Indonesiërs van plan zijn
om weer weg te gaan als de Papoea's
tegen hun blijven mochten stemmen".
Het blad zelf gelooft dat kennelijk niet.Een heel ander geluid komt uit Aus-tralië. Daar noemde «The Sydney Daily
Telegraph het een uiterst dwaze reactieom naar aanleiding van de overdracht
van Westelijk Nieuw-Guinea de aan-
wezigheid van Australische troepen inhet oostelijk deel te eisen. Hoe kan eenhandjevol mensen een grens bewaken
die meer dan 700 km lang is? Austraiie's
band met de Verenigde Staten die onze
uiteindelijke verdediging in de Pacificvormt zou waarschijnlijk losser zijn
geworden als de Australische Regering
inzake Westelijk Nieuw-Guinea een an-
dere houding zou hebben aangenomendan zij heeft gedaan, aldus the Sydney
Daily Telegraph.

Ondanks vertraging
Afvoer schema wordt

normaal afgewerkt

Ondanks de vertraging van het
eerste repatriantenvliegtuig uit
Nieuw-Guinea zullen de extra-
vluchten van Biak naar Bangkok
en van Bangkok naar Amsterdam
tot 20 augustus ongewijzigd wor-
den uitgevoerd.

Dat betekent dus dat de Super-Con-
stellation veertien vluchten maakt tus-
sen Biak en Bangkok waarmee onge-
veer 1200 vrouwen en kinderen kunnen
worden vervoerd. Een tweede Super
Constellation die nu voor dit doel is
vrijgemaakt gaat in totaal z es vluch-
ten maken van Bangkok naar Schip-
hol. Bovendien komen ongeveer 200
evacué's uit Bangkok met de normale
lijndienst naar Nederland. De passa-
giers die in Beirut zijn gestrand wor-
den met een speciaal KLM-toestel op-
gehaald. Deze machine zal ook reser-
ve onderdelen voor het onklaargeraakte
toestel meenemen.

IN AANBOUW
Middenstandswoningen resp. herenhuizen met voor- en achtertuin te

Roosendaal v.a. f 19.850.-
Oudenbosch v.a. f 19.900.-
Hoojceveen v.a. f 19.900.-
IJ«selst£in v.a. f 27.400.-
VVierden v.a. f 22.500.-
Gorinchem v.a. f .18.500.
Binnenkort wordt begonnen te

T«el v.a. f 27.750.-
Wormer v.a. f 31.500.-

--irhA:k 95%. Eigen grond. Vrije . NIJHAN N.V*
Frans van Miensstraat 73, Amsterdam. Te!. 020-720226-720726; |

Utrecht 030-25794. jl
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DRAUGHTSMAN 1
Architect JoTin R. Wild of P.O. Box 46,/Port Moresby, Papua has
a vacancy in his Office for an experienced; single European
Architectural or structural enginering draughtsman, and invites
enquiries from interested persons.
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MEDEDELING DIENST VAN
GEIONOHËIDSZGRG

Polikliniek Haven

Het blijkt noodzakelijk het publiek er op te wijzen welke mel-
dingsprocedure moet worden gevolgd bij het constateren van
verkeersongevallen, waarbij slachtoffers zijn gevallen.

DEZE MELDING GESCHIEDT GEHEEL ONAFHANKE-
LIJK VAN DE MELDING AAN DE POLITIE !

PROCEDURE:

1. Tijdens diensturen, maandag t/m. vrijdag van 07.00 uur tot
14.00 uur en op zaterdag van 07.00 uur tot 12.00 uur: Ongevallen
melden aan de polikliniek in ée Haven, telefoon Hollandia 181
185.

2. Na de diensturen- Via de Centralist(e) PTT, Dok V, direct con-
tact zoeken met de dienstdoende arts. De Centralist(e) is steeds
op de hoogte welke arts dienst heeft en weet in de meeste geval-
len waar hij zich op een bepaald moment bevindt.
3. Bij tijdelijke afwezigheid van de dienstdoende arts meldt
men het ongeval aan de wachtzuster van het Centrale Zieken-
huis.

N.B. De ambulance-auto kan alleen uitrijden na oproep door de
dienstdoende arts of diens plaatsvervanger.
Het Jieeft dus geen zin te trachten buiten de arts om de ambu-
lance te doen uitrijden naar de plaats van het ongeval!
Indien het publiek zich houdt aan deze richtlijnen is men ver-
zekerd van een doeltreffende hulpverlening.

'' " ' " ' '" in-im-iii i -------------- i-■!■ ! -■■■■ ■■■■■ „ „ | ———^a,^—

PENSIONVANNEE
Fr. v. Mierisstr. 98 Amsterdam
Goede service, prima menu, bil lijke tarieven.
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I DA«fIESJAPONNEN~~_1
Ruime keuze

Prima pasvorm
Moderne stoffen

Topkwaliteit I
RÜPAX TENNISSCHOENEN

Plyirma

MEDEDELING
Nieuw Guinea Koerier

In verband met de huidige toestand delen wij hierbij mede dat
voortaan alle advertenties, drukwerken enz. voor particulieren
slechts tegen contante betaling kunnen geschieden.

f ____mÊÊÊ______________m
VERGEET U NIET

> UW A&o*tftCtn&*tetyetd TE BETALEN ?

LUCHTPOSTSLUITINGEN
Maandag 6-8: Biak — Amsterdam Cs
(06.30) — Merauke — Tanah Merah.
Dinsdag 7-8: Biak — Fak-Fak.
Woensdag 8-8: Biak — Manokwari —Sorong — Fak Fak —- Genjem — Wa-
mena — Merauke — Tanah Merah.
Donderdag 9-8: Biak — Manokwari.
Vrijdag 10-8: Biak — Manokwari —Sorong — Amsterdam Cs — Djakarta— Lae — Sydney.
Zaterdag 11-3: Biak — Manokwari —Sorong — Amsterdam Cs — Wamena.
Voor nadere inlichtingen Telf. Hla. 296
Te koop: Rottanmeubilair, schemer-
lamp, ars, verstelbare pendel-
lamp .kinderfietsen, cocosmat (rood)
enz. Clerqlaan 692, na 18.00 uur.

no- 80155
Te koop: Box, kinderledikantje, stoel,
bad, commode, koelkast (180 1.), boeken,
speelgoed etc. STAM, Nieuwe Boslaan
7283.

no. 80149
ZEEPAARDJE: Zondagavond 20.30 uur
filmvoorstelling: "THE BEAT GIRL"
jachtclub"""
voor de kinderen goochelvoorstelling
dinsdag 7 augustus. Aanvang: 18.30 uurEntreeprijs f. 1,25

HE KOOP:"
Bromfiets, 2 fietsen, spiegelkast, naai-
machine, kinderbed, dressoir enz.
STRATING, d' Urvillelaan 841, Dok V
""ÖRIENT^ÏHÊATER
vertoont heden en morgen

"OCEAN'S ELEVEN"
met Frank Sinatra, Dean Martin, Sam-my Davis én Angie Dickinson.
Men zou het niet een gangster-bende
kunnen noemen .... alleen maar Dan-ny Ocean en zijn 11 vrienden in die
waanzinnige nacht, toen zij heel LasVegas op stelten zetten. Een spannende
overval op 5 casino's tegelijk.

14 jaar.
Hollandia-Binnen heden: "BEAT GIRL"met Gillian Hills. 18 jaar.
Sentani heden: "COBRA AFGOD" metMaria Montez. 14 jaar.
«ï1"1 morgen: "FRANCIS WEETHET BETER" met Piper Lauri^
___________^ Alle leeftijden.

REK THEATERvertoont heden 4-8 en morgenavondkoucTLf "!,nd avontuur dat niemandkoud laat. Eddie Constantine in
FH^"f/EnIN WIZEND GEVARENEddie zoals altijd beheerst en rustig enmet mooie vrouwen om zich heenWaardering: Spannend" wat gïdkope
humor, maar aan het einde aangrij-pend. '(Vervolg van pan. 3)
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