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SOEBANDRIO IN NEW YORK
De Indonesische minister vanbuitenlandse zaken, dr. Soeban-

drio, heeft in New Vork gespro-
ken met UNO secretaris generaal
Oe Thant. Dr. Soebandrio was gistermorgen uit Tokyo gearriveerd

waar hij op weg van Djakarta
naar Amerika een dag was over-
gebleven. Vandaag of morgen be-
gint onder auspiciën van Oe Thant
het formele Nederlands-Indonesi-
sche overleg over de kwestie
Nieuw Guinea
De Indonesische delegatie wordtdoor Soebandrio geleid. Onze am
bassadeur in Washington, dr. VanRoyen, leidt de Nederlandse de-
legatie. Dr. Van Royen kwam gis-
teren uit Washington ook in New
Vork aan. In New Vork gaan van
daag in elk geval de besprekinge"
verder tussen de experts van bei-
de partijen.

IN DJAKARTA
VOERTUIGEN GEVORDERD
Djakarta meldt dat de Indone-

sische regering alle motorvoertui-
gen in de Indonesische hoofdstad
heeft gevorderd, behalve die van
ministers en het corps diploma-
tique. Dit is gebeurd op basis van
een presidentiele order en van de
wet op de noodtoestand.
Het houdt verband met de uitvoe-
ring van het zogenaamde volks-
commando dat drie punten om-
vat. De viering van de onafhan-
kelijkheidsdag op 17 augustus, he*
houden van de Aziatische Spelen
en andere fattoren, aldus Radio
Republiek Indonesia in Djakarta.
De maatregel is bekendgemaakt
door het militaire commando van
Djakarta.

EERSTE DC-8
met evacuees

*._-Z-_Sd*!_gmorgen is de eerste DC-8 van
is in^T ups aangekomen die
sen Nf.?ha^eld in de luchtbrug tus-Ste S,^1163 en Nederland. Hett£_u?i_,n^Vliegtuig bracht 178 repa-irki nH^ Nederland onder wie talBo bïachrA^ uit To-

dkto t
Gwmese repatrianten meea-e m Bangkok aan boord waren __e,komen Gisteravond -.ptaataSffi HM- werd nog een KLM-toestel v£.v.^_Waatm "h U* r«Pat»-janten^é-

NIEUWE SPANNINGEN
ROND BERLIJN

Oost Duitse- en ook Russische
militairen hebben stellingen be-
trokken bij de sectorgrens in Ber-
lijn. Tegelijkertijd zijn ook de
Oostduitse grenspatrouilles ver-
scherpt. In de voormalige Duitse
Rijkshoofdstad is de spanning
merkbaar gestegen na de verwer-
ping van een Russische nota over
Berlijn door de Verenigde Staten.

In die nota had Moskou de Weste-lijke mogendheden beschuldigd van
provocerend optreden vanuit West-Berlijn tegen de landen van het Sov-jetblok. De verhoogde spanning houdt
ook verband met het feit dat het van-daag precies een jaar geleden is datde Qostdutfsers begonnen met de op-
richting van de muur dwars door de
stad. Ter gelegenheid daarvan is de
Westduitse president Lübke dn WestBerlijn. De Oostduitsers zien daarin op-
nieuw een provocatie en hebben bijde Westelijke mogendheden geprotes-
teerd. /
Een woordvoerder van de Westduitseregering ontkent de berichten als zou

Bonn om een bijeenkomst hebben ver-
zocht van de ministers van buiten-
landse zaken van Amerika, Engeland
Frankrijk en West Duitsland. Berich-ten uit Washington zeiden dat Bonneen ministerconferentie wenst om bin-nen enkele weken de kwestie Berlijnte bespreken. Er werd aan toegevoegd
dat de Amerikaanse rrtjnister DeanRusk wel voor het plan voelde.

Ook betogingen
aan Wisselmeren

In Enarotali aan de Wisselmeren hebben enkele duizenden Papoea's zater-dag gedemonstreerd tegen het vertrekvan het Nederlandse Bestuur.
De betogers trachtten het Hoofd Plaat-selijk Bestuur, mr. Kroon, te belet-ten dit gebied te verlaten.
Toen later op de dag de Commissarisvoor het Centraal Bergland, Raphael
den Haan in Enarotali aankwam werdhij op het vliegveld door ongeveer 400Kapauko's opgewacht met krijgsdan-
sen. „Als de Nederlanders vertrekken",zo zeiden de demonstranten, „dan wensen wij in geen geval de komst vaa
andere vreemdelingen".

KAKA: „Mensen sneuvelen.”
LOERIE: „En Van Royen blijft keu-velen". ,



Nieuwe agressie van
Indonesie

Op 11 augustus Werden vanaf onge-
veer 21.50 uur plaatselijke tijd een
aantal radar-echo's verkent, die met
een snelheid*van 24 mijl vanuit de
noordkust van Ceram met een noord-
noord-oost koers, recht naar de kam-
pong Wey op de zuidkust van Misool
koersten, waar in de nacht van 9 op
10 augustus een Indonesische landing
over zee van ruim 100 man plaats vond.
Toen deze snelle scheepjes tot op 15
mijl de kust van Misool waren gena-
derd werden zij door eigen strijdkrach
ten onder vuur genomen, te 23.05 uur
plaatselijke tijd. Het vuur werd beant-
woord. Kort daarop veranderden de
scheepjes van koers om de zuid, en
keerden naar Noord Ceram terug.
Betreffende deze Indonesische landings
poging met snelle scheepjes in de nacht
van 11 op 12 augustus ten zuiden van
het eiland Misocl, wordt nader door
het Gouvernements Voorlichtings Bu-
reau meegedeeld, dat zes Indonesische
vaartuigen aan deze actie deelnamen.
Nadat eigen strijdkrachten het vuur
hadden geopend en de Indonesische
scheepjes al vurend terugkeerden, werd
aan boord van een van deze vaartuigen
een felle lichtflits waargenomen.
De in de nacht van 9 op 10 augustus
nabij kampong Wey op Misool gelan-
de Indonesische militairen zijn intus-
sen verder op het eiland teruggetrok-
ken. Eenheden van de Nederlandse
strijdkrachten, die met landingsvaar-
tuigen de kampong naderden werden
met hevig vuur uit automatische wa-
pens ontvangen. Met vuursteun van-
uit zee werden de Indonesische militai-
ren echter gedwongen zich terug te
trekken en de kampong te verlaten. ,

RUSSISCHE RUIMTEVLUCHTEN
BEGIN VAN RUIMTESTATION?

Westelijke waarnemers geloven
dat de nieuwe Russische gecom-
bineerde ruimtevlucht wordt on-
dernomen om ervaring op te doen
voor de toekomstige bouw van een
ruimtestation waarvan een sprong
naar de maan moet worden ge-
daan. Men houdt er rekening mee
dat de komende dagen nog meer
Russische bemande satelieten
worden gelanceerd. In dit verband
spreekt men van vijf in totaal.

De Russen zelf doen "er het zwij-
gen toe. Intussen draaien de Wostok
drie en de Wostok vier in nagenoeg
dezelfde baan om de aarde. De Wos-
tok drie werd zaterdag de ruimte in-
gejaagd met aan boord de astronaut
Nikojalov. Gistermorgen vroeg kwam
de Wostok vier in zijn baan bemand
door de astronaut Popovitsj. Beiden
staan in contact met elkaar en ze heb-
ben elkaar ook in het oog gehad.
Voortdurend staan ze in verbinding
met de aarde.
Beide ruimtevaarders maken het uit-
stekend en melden prima functionering
van hun apparaten. Uit alle delen van
de wereld zijn de Russen met hun
nieuwe technische prestaties gelukge-

wenst. De beide astronauten zijn via
de radio te beluisteren in de frekwen
ties 20.006 en 143.625 megacycles. Ook
via de televisie is deze dubbele Rus-
sische ruimtevlucht te volgen.
Zaterdagavond zagen de Nederlandse
kijkers een Eurovisie-uitzending uit
Moskou van Nikojalev; gisteravond was
Papovitsj in zijn cabine te zien.

Charles Davidson:
„Beschuldiging mist

alle grond”

De Australische minister van Poste-
rijen, Charles Davidson, heeft vrijdag
de aantijging, dat Radio Australië in
haar omroepberichten over Nieuw Gui-
nea, niet objectief zou zijn en daarin
Indonesië zou begunstigen, met kracht
van de hand gewezen.
Hij zei,'dat uit een onderzoek op hoog
niveau is gebleken, dat deze beschul-
diging alle grond mist. In zijn mede-
deling zei minister Davidson voorts,
dat Radio Australië, wel verre van
"pro-Indonesische" uitzendingen te ge-
ven, in de Indonesische pers scherpe
kritiek te verduren heeft gehad we-
gens het omroepen van berichten die
werden omschreven als "schadelijk
voor onze natie"" en "pro Nederlands.
(ledereen, en in het bijzonder Austra-
lië, hecht uiteraard meer: geloof aan
de "aantijgingen" van Indonesië, clan
aan die van Nederland!* Overigens is
nog geen verklaring gegeven hoe het
dan komt dat die zender met "pro-
Indonesische" uitzendingen juist op de
zelfde ga'.flengte als Radio. Australië!
uitzond. Red.) „"■■_".*' -

Nieuwsdienst voor
RONG opgericht

Sinds ongeveer een week wordt het
nieuws (zowel het Maleise als het Ne-
derlandse) van Radio Omroep Nieuw
Guinea verzorgd door een speciaal
daarvoor opgerichte nieuwe afdeling,
die voorlopig luistert naar de naam:
de Nieuwsdienst.
De leiding van de Nieuwsdienst heeft:
de heer C.H. Schaap. Medewerkers zijn
G.W. Mortier (berichtgeving uit Nieuw
Guinea), J.W. Schipper (monitoring) en
D. Smit (Redacteur Nederlands bulle-
tin). Kees Schaap heeft behalve de al-
gemene leiding ook de zorg voor het
Maleise bulletin.
Vroeger werd het Nederlands nieuws
verzorgd door het Gouvernemen'ts Voor
lichtings Bureau, het Maleise door de
Afdeling Bevolkingsvooiiichting. De be
doeling is nu dat de twee nieuwsbulle-
tins zoveel mogelijk synchroon worden.
Ook is de opzet dat het werk van de
Nieuwsdienst niet alleen de RONG,
maar ook de nieuwsorganen in het bui-
tenland en op Nieuw Guinea ten goe-
de komt

36 Schepen
gevorderd

Het persbureau Antara heeft vrij-
dag meegedeeld dat 36 koopvaardij-
schepen door de strijdkrachten zijn
gevorderd. Het betreft een totale
scheepsruimte van 35 procent van de
Indonesische oorlogsvloot.
Volgens Antara heeft kapitein ter zee
Moeljono Silam, gezegd dat dte In-
donesische marine op het ogenblik al
het zeetransport van militairen voor
haar rekening neemt.
De marine heeft alleen Indonesische
schepen opgeëist. Er werden geen bui-
tenlandse schepen gecharterd, aldus
het persbureau.

Post voor onze lezers.

Wij ontvingen dezer dagen onder-
staande brief en voldoen gaarne aan
het daarin gedane verzoek van de jeug-
dige schrijver.
Deair Editor,
I am very glad to write you these
few Unes. Please if you recëive
this letter try to reply early. Your
address was given to me by one
of your country girl.
The reason why I write you is
that I want you to put my name
into your newspaper that I want
some penpals from your country.
I am a boy, 14 years old. ï Am

dark in complexion with mode-
rate dark hair and brown eyes.
I will like to hear from both boys
and girls of all ages. I am a stu-
dent of Eko boys Evenings High
School. I am a student of first
year. My hobbies are dancing,
football, swimming and sports.
Please send a picture when wri-
ting.
Yours sincerely,

Taja Deen.
My address:
Taja Deen Kazim,
23 Elegbata Street, Lagos,
Nigeria.

Mr. BOEKRAAD
IN NEDERLAND

Mr. Boekraad, bijzonder gevolmach
tigde van de afdeling Nieuw Guinen
van de Rooms Katholieke Ambtenaren
Vereniging is in Nederland aangeko-
men. Hij verklaarde daar dat de be-
zorgdheid onder de ambtenaren in Ne-
derlands Nieuw Guinea schrikbarend
is toegenomen. Met nadruk stelde hij
vast dat slechts weinig Nederlandse 'ambtenaren bereid zouden zijn het
werk op Nieuw Guinea voort te zet-
ten nadat het Nederlandse gezag zou
zijn beëindigd.
Mr. Boekraad zal vandaag aanwezig
zijn bij het- beraad over de wet op het "Bijstandskorps. 'Deze wet biedt garan- 'ties- aan de Nederlandse ambtenaren1'
op Nieuw Guinea.



PROEFTERREIN

jHet westen wordt in Indonesië niet
eenvoudig geconfronteerd met een
groep samenzweerders, volgens het ge-
bruikelijke koude-oortlogpatroon, maar
met een complete uitdaging van een
grote mogendheid. Indonesië is het
proeftcrrein geworden voor een nieu-
we techniek van de machtspcjliit^ekt,
waarbij da plaatselijka communisti-
sche partij slechts) een van de vele
werktuigen is die door de Sovjet staat
gebruikt worden om de westerse in-
vloed te verdringen".

„De Sovjet-successen in Indonesië
zijn werkelijk verbazingwekkend. In
de wilde jaren van Indonesiö's strijd
voor de onafhankelijkheid, van 1945 tot
1949, werden nationalistische leaders
als president Soekarno door Moskou
uitgemaakt voor bourgeois-lakeien van
het imperialisme, ofschoon de Sovjet-
delëgatie in de Verenigde Naties Indo-
nesië steunde vanwege het anti-impe-
rialistische principe. In juni 1961 vier-
de Soekarno zijn verjaardag in Mos-,
kou waar de civiele en militaire lei-
ders van de Sovjet Unie hem felici-
teerden.
In september 1948 werd $oekarno's na-
tionalistische regering geconfronteerd

rhet een gewapende opstand van de In-
donesische Communistische--Partij, en
$h 'een historische radio-rede' zög Soe-

karno zich gedwongen het volk ie
vragen te kiezen tussen hem en Mus-
so, de communistische leider, die juist
was teruggekeerd van jarenlange bal-
lingschap in Moskou. Op het ogenblik
komt de krachtigste politieke steun
voor Soekarno van de zijde van de
zijde van de communistische partij, die
hij bescherming biedt tegen een anti-
communistisch maar onderdanig offi-
cieren-corps".

Sovjet-uitdaging in Indonesië

Over het communistische ge-
vaar in Indonesië vindt men een
uitvoerig artikel in het jongste
nummer van het Amerikaanse po"
litieke tijdschrift „Foreign Af-
fairs". Deze beschouwing, getiteld
„The Soviet Challenge in Indo-
nesia", is van de hand van de Ame
rikaan Guy J. Pauker, voorzitter
vah het Centrum voor de Bestu-
dering van Zuid Oost Azië van
de universiteit van Californië en
hoofd van de Sectie Azië in de
Afdeling voor Sociale Wetenschap
pen van de Rand Corporation.

„De koers van de Indonesische poli-
tiek van het ogenblik", zo schrijft Pau-
ker, „geeft reden tot twijfel en diepe
bezorgdheid ten aanzien van de toe-
komst van deze natie, die op vier na
de grootste van de wereld is. Sinds pre
mier Chroestsjof in februari 1960 een
bezoek van tien dagen aan Indonesië
bracht, is dit land een van de voor-
naamste objecten geworden van Sov-
jethulp en Sovjet-invloed, en alleen
door massale Westerse inspanningen
kan nu voorkomen worden dat Indo-
nesië geleidelijk wordt ingelijfd bij het
communistische blok. Alle mogelijkhe-
den waarover het Kremlin beschikt
worden — openlijk of in het geheim
op binnenlands en internationaal ge-
bied — geconcentreerd op de uitscha-
keling van westerse invloeden op Indo-
nesië, het land moet geisoleerd wor-
den van de nieuwe naties van Azië en
Afrika, de wil van de binnenlandse an-
ti communistische politieke krachten
om de overname van het bewind door
de communistische partij te weerstaan
moet gebroken worden en tenslotte
zou Indonesië zich aan de zijde van
de Sovjet Unie moeten scharen.

MEER DAN CHINA

„Op het ogenblik is de Sovjet-aan-
wezigheid in Indonesië een] macht waar
mee men in alle opzichten rekening
moet houdent Indone_tfjë ontvangt nu
meer hulp dan welk land ter wereld
ook van het communistische blok. De
kredieten voor economische en militai-
re doeleinden van alle communistische
landen aan Indonesië bedragen nu
meer dan anderhalf miljard dollar, dat
is meer dan de kredieten die commu-
nistisch China van de Sovjet Unie ont*''
ving voor de) verwijdering tussen de
beide mogendheden —i dit werd! geschat
op 1,3 miljard! dollar in de pe_)_od.*
1949 — 1957".

Pauker schenkt in zijn artikel ook
veel aandacht aan de positie van de
Indonesische communistische partj, de
P.K.I.
„Op het zevende congres van de P.K.I.
in april 1962 in Djakarta, werd offi-
cieel medegedeeld, dat de partij nu
meer dan twee miljoen leden heeft.
Wellicht werd, om tactische redenen
het getal zelfs aan de lage kant ge-
houden. Maar de Indonesische commu-
nistische partij is in ieder geval de
grootste buiten het communistische
blok. In tegenstelling tot alle andere
politieke partijen in Indonesië, heeft de
P.K.I. een gedisciplineerd kader. Ter-
wijl de communistische vakbeweging,
die meer dan drie miljoen leden zou
hebben, de laatste jaren misschien wat
aan kracht heeft verloren, is daaren-
tegen de kracht van de agrarische
frontbeweging, Barisan Tani Indone-
sia (8.T.1.), die vier miljoen leden zou
telïen, juïst toegenomen, Als econo-
mische achteruitgang en verscherping
van de sociale tegenstellingen be-
schouwd kunnen worden als de brand-
stof voor revoluties, dan zou het re-
volutionair potentieel van de boeren
en arbeiders groter zijn dan over het
algemeen wordt aangenomen, en zij
zullen, zich waarschijnlijk tot geen an-
dere partij aangetrokken voelen dan
tot de P.K.1.. Van ouds is de partij
vooral sterk in Oost- en Centraal Java
waar de bevolkingsdichtheid het
grootst en de armoede het meest in-
tens is. Op het ogenblik wint de PKI
ook terrein in de buitengewesten en
vooral in Sumatra. "

GROOTSTE PARTIJ

„,In de verkiezingen van september
1955 kreeg de PKI op drie partijen na
de meeste stemmen. Bij dei plaatse-
lijke en provinciale verkiezingen) in!
de zomer van 1957 scheen de PKI naar
de tweede plaats geschovenl te Mijn.
Sommige waarnemers betogen dat de
partij op het ogenblik in algeniené
verkiezingen zou winnen. Daarom zijn
de iVegercommandanten voorlopig te-
gen het uitschrijven van verkiezingen*

om voor de PKI niet de parlementai-
re weg naar de macht te banen".

Pauker besluit zijn artikel met de
woorden: „In Indonesië heeft de Sov-
jet Unie de handschoen in het strijd-
perk geworpen. Zal het Westen de uit-
daging aanvaarden?"

(Uit "de Tijd/Maasbode).

Nieuw Guinea in
de pers

De New Vork Times schreef naar
aanleiding van de hernieuwde Indone-
sische agressie: „Indonesië schijnt vast
besloten te zijn de laatste fasen van de
onderhandelingen met Nederland over
Westelijk Nieuw Guinea zo moeilijk
mogelijk te maken. Ondanks het feit
dat er een voorlopige overeenkomst
tussen de twee landen is bereikt, die
erin voorziet dat Indonesië hst be-
twiste gebied volgend jaar in handen
krijgt, hebben Indonesische militairen
twee nieuwe landingen ondernomen op
de kusten van Westelijk Nieuw Gui-
nea en heeft de Indonesische minister
van buitenlandse zaken Soebandrio,
verklaard dat de militaire opraties zul"
len voortduren".
„Het is moeilijk er een rechtvaardiging
voor te vinden dat Indonesië oorlog
blijft voeren over een geschil dat ei-
genlijk al is bijgelegd. Voor de vol-
gende week staan hier formele onder-
handelingen tussen Nederlandse en In-
donesische functionarissen op het pro-
gramma, die de ondertekening van de
definitieve overeenkomsten ten doel
hebben". ■ i. "„Vermoedelijk worden de nieuwe mili-
taire aanvallen van Indonesië in Dja-
karta beschouwd als een nuttige tak-
tiek voor het oefenen van druk. Moge-
lijk getuigen ze van het Indonesische
verlangen een militair bestuur voor
Nieuw Guinea te brengen voordat men
tot een definitieve regeling is gekomen-
Wat het Indonesische standpunt ook
moge zijn, de wereldopinie zal de nieu-
we landingen veroordelen als onge-.
rechtvaardigd en onverantwoordelijk.
Wij kunnen alleen maar hopen dat ze
geen onoverkomelijke hindernis zullen
blijken te zijn voor een definitieve
overeenkomst", aldus de New Yorki
Times.
De Telegraaf schreef: „Het is bekend
dat minister Luns van de beginne ge-
weigerd heeft een Indonesische poli-
tiek "met het mes op tafel" te aan-
vaarden. Dit standpunt heeft in de
laatste uren een wel bijzondere bete-
kenis gekregen. Uit het communiqué]
dat gisteravond door het ministerie van
buitenlandse zaken werd uitgegeven,
blijkt bovendien, dat dë Nederlandse
regering met minister Luns van me-
ning is, dat het Indonesische optreden
niet langer Voetstoots kan worden ge-:
accepteerd". r

„De nieuwe Indonesische, landingen —:
nu met boten — op de kusten van de
eilanden Misool en Was en de onmid-
dellijke reactie daarop van de Neder-
landse regering 'hebben in. parlemen-
taire kringen ih- Den Haag de indruk
gevestigd, dat bij het Nederlandse ka-
binet de "ogen1rijn:'open gegaan".
„Minister Luns heeft gelijk gehad", 20

gaf eénlid vart de Tweede Kamer zijn
reactie op het "Indonesische optreden",

(Vervolg op pag. 4'



„de Indonesiërs zijn onbetrouwbaar".
„Den Haag maakt van zijn hart gepn
moordkuil meer t.a.v. de "geste" van
Secretaris Generaal Oe Thant met be-
trekking tot zijn aanvankelijk aan de
Nederlandse regering "abusievelijk"
onthouden memorandum aan de Indo-
nesische president. In nauwelijks 48
uur is het steeds duidelijker gewor-
den dat de Nederlandse regering niet
aljeen meer Indonesië tegenover zich
weet. Het is deze politiek zwakke Ne-
derlandse positie, waar de Indonesische
regering haar agressie op bouwt. Het
onverminderd infiltreren en aanvoe-
ren van Indonesische militairen duidt
er op dat Djakarta, zodra de weg na
het aceoord vrij is, zich niet meer van
een "zegevierende intocht in West-
Irian "zal laten weerhouden, ongeacht
de formeel vastgelegde data van over
dracht". V
„Niet zonder reden wordt in Den Haag
de ontwikkeling van de gebeurtenis
sen met werkelijke bezorgdheid gade-
geslagen, waarbij de vrees voor een
chaos met het uur toeneemt".
Het Parool: „Gevoelens van gemengde
aard moeten wel in Nederland aanwe-
zig zijn bij het waarnemen van de
stormachtige haast, waarmee men nu
van Indonesische kant een definitief
aceoord over Nieuw Guinea getekend
wenst te zien. Eigenlijk kan het ook
moeilijk geacht worden op de weg van
Nederland te liggen om president Soe-
karno in de gelegenheid te stellen, op
17 augustus een daverende boodschap
tot het volk te richten. Men mag in-
tussen niet vergeten dat, gelet op de
zeer krap toegemeten tijd voor de uit-
voering van de verschillende fasen van
het aceoord, ook Nederland haast heeft.
De heer Van Royen moge er in ieder
geval terdege op letten, dat de haast
geen overhaasting wordt en er bijge-
volg wat met de muts naar wordt ee-
gooid, enkel omdat de heer Soekar-
no geen vlek verdraagt op zijn pro-
fetenmantel. Er staat daarvoor waar-
lijk te veel op het spel.
Er wordt de laatste dagen nogal wat
ophef gemaakt van het memorandum

van Oe Thant, waarin nog meer toe-
zeggingen aan Indonesië zouden voor
komen dan die, vermelcl in het voor-
lopig aceoord. Bij alle wenselijkheid
dat over dit memorandum enige op-
heldering komt, mag er toch de aan-
dacht op worden gevestigd dat:
a) de van Indonesische zijde verstrek-
te gegevens reeds enige opheldering
hebben gegeven over de inhoud ervan,
b) de Nederlandse regering toch niets
publiceerd,
c) het stuk zeer zeker betrekking heeft
op de tijd, dat Nederland geen bestuurs
verantwoordelijkheid meer draagt in
Nieuw Guinea en,
d) er niets in kan staan wat in strijd
is met het voorlopig aceoord.
Wat er wel in staat, heeft zonder twij
fel betrekking op zaken als eer en sym
bool, zo belangrijk voor mensen, die
geen vergissingen mogen maken of er
kennen".
„Laat men in Nederland echter wa-
ken tegen het zich begeven op zijwe-
gen. Lós van alles, ook van de wat
kinderachtige forcering van Indone-
sische zijde in verband met de zeven-
tiende augustus moeten regering en
parlement zich bewust zijn, dat va-
cantiestemming of motieven van po-
litieke aard geen reden mogen zijn
om nu maar rustig aan te doen met
de verdere afwikkeling. Het ia be-
lengjri.k, dat de Secretaris-Generaal
der V.N. in staat is, half september de
gemeenschappelijke resolutie van Ne-
derland en Indonesië over Nieuw Gui-
<nea aan de orde te stellen. Op die wij-
ze kan schadelijke vertraging worden
voorkomen in de uitvoering van de
taak, welke de organisatie der V.N. pp
zich neemt. Het vereist spoedwerk van
het Kabinet en de Kamers, maar het
gaat ook om het welzijn dergenen op
Nieuw Guinea, voor wie Nederland de
verantwoordelijkheid draagt".

„Nederland neemt de zaak hoogst
ernstig op", "Infiltraties wekken zorg
over gesprekken met Indonesië", "Scha-
duw op Overleg", zo luiden enkele kop
pen in de Nederlandse avondbladen
van zaterdag. Tegelijkertijd wordt ge-
meld dat uitstel van het formele over-
leg niet waarschijnlijk wordt geacht.
De Nieuwe Rotterdamse Courant bevat
een hoofdartikel naar aanleiding van
de jongste ontwikkelingen. De nieuwe
infiltraties, zo schrijft de NRC, zijn
weloverwogen geweest en ze zijn dan
ook zo vlak voor het wederzijdse ge-
sprek een uitdaging aan Nederlands
zelfbeheersing. Nu is het in een oor-
log wel vaker gebeurd dat beide par-
tijen actief bleven maar het dubbel-
zinnige van de situatie rond Nieuw
Guinea is dat beide partjen strak vol-
houden dat er geen oorlogstoestand be-
staat. Dit en de geringe omvang van de
Indonesische operaties wettigen de con
clusie dat Soekarno met d£ infiltra-
ties vQornamelijk politieke bedoelingen
heeft. Pressie uitoefenen op Nederland
ligt aan de infiltraties ten grondslag.
De geest van de tijger die Soekarno
heeft gepredikt lijkt nog volkomen
vaardig te zijn. Voor Nederland is het
doel om aoveel mogelijk te redden
van wat de Papoea's is toegezegd. Voor
Indonesië is het doel eenvoudiger: het
ingewilligd krijgen van zijn wensen.
De nieuwe infiltraties veranderen aan
het Nederlandse doel niets; wel ver-
gen zij het uiterste van Nederlands
zelfbeheersing. Op lange termijn bezien
maakt, de mentaliteit die de Indone-
siërs met deze infiltraties weer ten

toon spreiden nog eens duidelijk dat
het doel van de aanstaande onderhan-
delingen maar een uiterst beperkt doel
is en dat er voor een bevredigend her-
stel van de betrekkingen tussen Neder-
land en Indonesië nog veel meer moet
gebeuren.

BEKENDMAKING DIENST VAN
GEZONDHEIDSZORG

Tandheelkundige Verzorging
Met ingang van donderdag 16 augustus
a.s. zal Mej. Twijnstra, tandartse, in
de haven polikliniek spreekuur houden
voor verzekerde patiënten op de dins-
dagen en donderdagen.

LICHT UITGEVALLEN
Van onze jongste medewerker

Vrijdag omstreeks vier uur was er
een kleine bushbrand op een heuvel
midden in de stad. Niemand stoort zich
aan een kleine Binnen
korte tijd stegen hoge rookwolken op,
en het vuur begon ook op te laaien.
Om een uur of vijf waren de vlam-
men zo hoog, dat het vuur de hel-
ling op ging klimmen.
Later om zes uur waren de vlammen
zo hoog, dat het vlak voor een hoog-
spannjingspaal was. Daardaor waren
de spanningsdraden heet geworden en
om kortsluiting te voorkomen, hadden
ze enkele dynamo's stop gezet. Nadat
de brandweer bemerkte dat het licht
uit was, zijn zij met een flinke snel-
heid erop af gegaan. Voor Nimrod hield
de Landrover stil. De soldaten die in
het oude winkeltje Nimrod wonen, wa
ren intussen aan de slag gegaan. Er-
gens waar de oude loods van de ABM
had gestaan, zijn zij de bush in ge-
gaan. Met takken wisten ze het vuur
te doven. De brandweer zat nog steeds
naar een koppelkraan te zoeken. Toen
ze er een gevonden hadden, was het
vuur gedoofd en kon het licht weer
normaal aan gaan.
Dank zij de soldaten uit Nimrod kon
het licht weer aan.

Rob 't Hart.

ORIËNT THEATER
vertoont heden voor het laatst

"THE APARTMENT"
met Jack Lemmon en Shirley Mac-
Laine. f

imisch en satirisch: een film die U
zal ontroeren en doen schateren.

18 jaar.
Sentani heden: "THE HORSE SOL-
DIERS" met John Wayne. . 14 jaar.

REK THEATER
vertoont heden 13-8 en morgenavond!
14-8:
Voorfilm: Nederlands Fox Film Corp.
N.V. Journaal.
Hoofdfilm: "DOKTER FU MAN CHU"
(Trommeln des Satans), acteurs: Harry
Brandon, William Royle, Gloria Frank-
liri en Luana Walters. ■Mensen die bezeten zijn van de duivel,
martelen en moorden, alsof 't hun be-
roep is. Maar de marteling die deze
mensen straks ondergaan is nog veelerger, want ook de duivel eist hun ziel
op. 18 jaar.
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