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Alleen hoofden en directeuren
vervangen

In de eerste fase van de bestuurs
overdracht aan de UNO zullen
topfunctionarissen van het Neder-
landse bestuursapparaat zo spoe-
dig mogelijk worden vervangen
door figuren die noch Nederlan-
der, noch Indonesiër zijn. In dit
verband worden in totaal 17 pos-
ten opgesomd: de hoofden van de
Voorlichting, van de Radio Om-
roep en het Inlichtingenbureau
van het Gouvernement, de direc-
teur van binnenlandse zaken en
zes districtscommissarissen, de di-
recteuren van financiën, sociale
zaken en justitie, volksgezondheid'
culturele zaken en onderwijs, eco
nomische zaken, verkeer en ener-
gie en de directeur publieke wer-
ken.
Voor het overige kan de leider
van het UNO-bestuur gebruik ma
ken van de diensten van de Neder
landse ambtenaren die daartoe
bereid zijn. Zoveel mogelijk Pa-
poea's zullen worden tewerkge-
steld in administratieve en techni-
sche functies.

UNO-secretaris generaal Oe Thant
heeft de voorzitter van de UNO-assem
blee, Mongi Slim, schriftelijk gevraagd
het aceoord tussen Nederland en In-
donesië op de agenda van de komende
zitting te plaatsen. In een verklarend
memorandum zegt Oe Thant te hopen
dat de Algemene Vergadering aan deze
zaak voorrang geeft. De Nederlands-
Indonesische overeenkomst wordt im-
mers van kracht en kan pas worden
uitgevoerd zodra de UNO secretaris-
generaal is gemachtigd de verantwoor
«lelijkheid op zich te nemen die hem
volgietas het aceoord is opgelegd. Ne-derland en Indonesië hebben intusseneen gezamenlijke resolutie opgesteld.Het nieuws van de ondertekening van
net aceoord is op Nieuw Guinea rustigontvangen. In Hollandia ging iedereen

normaal aan het werk en het leek alsof
de Papoea's zich gelaten bij de be-
slissing neerlegden. Ondejr de Neder-
landse bestuursambtenaren leeft het
verlangen nu zo spoedig mogelijk naar
Nederland terug te keren omdat ze
niets voelen voor werk onder de UNO.
Gouverneur Platteel heeft nog geen
verklaring afgelegd omdat hij de pre-
ciese inhoud van de tekst nog niet
kent. : van de Nieuw Guinea
Raad zal volgens de voorzitter, de heer
Sollewijn Gelpke, normaal doorgaan.
Een ander lid van de raad, Kaisiepo,
zei dat Nederland zijn belofte heeft
verbroken om de Nieuw Guinea Raad
te raadplegen als er over de status van
het gjebied een beslissing zou worden
genomen. Volgens hem had Nederland
het overleg moeten afbreken toen In-
donesië zijn landingen bleef uitvoeren.
Overigens begrijpen de Papoea's wel
dat Nederland onder druk van Ame-
rika heest gehandeld, zei Kaisiepo,

maar hij voegde er aan toe dat hij
bang is voor een grandioze misluk-
king van de toekomst. Een groep pro-
Nederlandse Papoea's rondom Sentani
richtte tot het Nederlands bestuur het
verzoek te worden overgebracht naar
Australisch Nieuw Guinea.

GOUVERNEUR PLATTEEL:
Er is nog veel uit te werken

Tijdens een persconferentie in
het Gouvernementele paleis ver-
klaarde Gouverneur Platteel dat
het geheel van de overeenkomst
nog alle sporen draagt van haast.
„Er is nog veel uit te werken.
Maar hoe dit ook zij, politieke be
schouwingen en nakaarten is on-
vruchtbaar".
Ik sta nu voor een korte periode
waarin alles geleid moet wordexi
naar de overdracht, zonder schok-
ken. De overeenkomst bevat niet
alle wensen, zoals die misschien
verwacht waren. Niettemin is de
uitwerl^ing het belangrijkste in
deze tijd.

De Gouverneur sprak over de ver-
warring in de éérste dagen, waardoor
niemand zich nog een duidelijk beeld
Van de toestand en de toekomst heeft

kunnen vormen. Als uiterst belangrijk
in de gegeven omstandigheden noemde
de Gouverneur het op post blijven van
een ieder en te werken zoals hij gis-
teren werkte. In de overeenkomst wa-
ren ook voor de Nederlanders belang-
rijke taken weggelegd, omdat er on-
middellijk na de overdracht de kiem
gelegd moet worden voor een nieuwe
toekomst. Naar aanleiding hiervan zei
de Gouverneur dat geen enkele amb-
tenaar verplicht zou worden om onder
de UNO door te werken. Hij was er
echter van overtuigd dat een plotse-

Naar verluidt zal de Gouver-
neur van Nederlands Nieuw Gui-
nea, dr. P.J. Platteel, hedenmid-
dag te 17.45 uur voor RadioNieuw Guinea een verklaring af-
leggen.
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OVEREENKOMST NEDERLAND
INDONESIË

Uit de N.G.K. van gisteren, woens-
dag, die wegen electriciteitsonderbrie_-
king gisteren niet kon verschijnen.

De overeenkomst tussen Nederland
en Nieuw Guinea die morgen in
New Vork werd ondertekend is ver-
deeld in 29 hoofdstukken. Het persbu-
reau United Press International geeft
hierover de volgende bijzonderheden:

Het eerste hoofdstuk bepaalt dat de
overeenkomst tegen half septjember
door de regeringen van Nederland en
Indonesië zal zijn geratificeerd. Daar-
na zal) ze worden voorgelegd aan de
Algemene UNO-vergaderïng voor die
firfitieve goedkeuring] zodat de over-
dracht van het gezag aan de Verenigde
Naties dan plaats kan vinden. Het Ne-
derlands gezag zal per 1 oktober wor-
den overgedragen aan een tijdelijk uit
voerend gezag van de UNO.

In het gebouw in New Vork
is zojuist het aceoord' getekend
tussen Nederland en Indonesië
over Westeifijk Nieuw Guinea.
Voor Nederland ondertekende dr.
Van Royen en voor Indonesië
minister Soebandrio.
De plechtigheid ondervond enige
vertraging. Aanvankelijk zou de
plechtigheid worden gehou.ri.en
om half zeven vanmorgen. N.G.
tijd, maar toen alles in gereed-
heid was gebracht en de Indone-
sische delegatie al in de zaal van
<3e Veiligheidsraad klaar zat
kwam uit Den Haag het bericht
van de vertraging. Daar was de
Nederlandse regering nog steeds
bezig met het bestuderen van de
lange tekst die nog niet geheel
uit New York was overgeseind.
De Nederlandse regering stond
er op de volledige tekst van het
accoord te hebben gelezen alvo-
rens dr. Van Royen zou worden
gemachtigd zijn handtekening te
zetten, 't
Die toestemming kwam iets voor
half acht Nieuw Guinea tijd.

Hoofdstuk 3 geeft de samenstelling va
dat bestuur voor Nieuw Guinea. De
benoeming van de hoofdvertegenwoor-
diger die periodiek verslag moet uit-
brengen zal zijn instructies krijgen van
de UNO secretaris-generaal.

Hoofdstuk 6 bepaalt dat de UNO-troe
pen in dat gebied gebruik zullen ma
ken van de bestaande politiemacht. Te
gen 1 meï van het volgend jaar moe-
ten de hoge Nederlandse ambtenaren
zijn vervangen door UNO administra-
teurs. Op diezelfde datum zal hiet UNO
bestuur het gezag overdragen aan In-
donesië. Dan zal alleen nog een klein
aantal UNO-deskundigen achterblijven
Hum werk zal van adviserende aard
zijn. Tegen 1 mei worden ook de UNO
troepen vervangen door Indonesische.
Hoofdstuk 17 bepaalt dat er in Nieuw
Guinea een referendum zal worden ge!
houden vooß zelfbeschikking. Dat zal
gebeuren uiteri|_jk 1969. Om de vrij-
hejuï! daarvan te waarb»rgen zaK er
vrijheid van verkeer moeten zijn zodat
de bevolking zich ongehinderd kan be
wegen tussen Westelijk Nieuw Guinea
en Indonesië.

De UNO hoofdvertegenwoordiger moet
rapport uitbrengen aan New Vork ove', |
het resultaat van deze volksstemming.
De( financiële kosten van het beheer
worden gelijkelijk betaald door Indo
nesië en Nederland. Deze overeen
komsj. bevat a)»g éen. clausule over;
de hervatting van de diplomatieke be-
trekkingen tussen Nederland en Indo
nesië. Op dit punt is (volgens United
Press) nog niets definitiefs geregeld.
Volgens betrouwbare UNO-kringen zal
het herstel van de diplomatieke betrek
kingen later worden geregeld in een
briefwisseling tussen Den Haag en
Djakarta.

UITSTEL VAN EEN UUR

De ministerraad kwam om half ne-
gen gisteravond bijeen. Aangezien eerst
om zes uur werd begonnen met over-
seinen van uitvoerige tekst uit New
Vork heeft het Nederlandse Kabinet
de ondertekening voor ongeveer een
uur uitgesteld.
President Soekarno heeft de Indone-
sische delegatie in New Vork gemach-
tigd 't aceoord met Nederland over
Nieuw Guinea te tekenen.
Het Nederlandse Kabinet veffgaderdle
gisteren drie uur lang over het ont-
werp-verdrag.

ENKELE GESCHILPUNTEN
Aanvankelijk waren er nog enkele

punten van verschil tussen de twee de-
legaties die vooral neerkwamen op
kwesties van formulering.
1000 MAN UNO TROEPEN

Het schijnt dat secretaris-generaal
Oe Thant..aan de Amerikaanse diplo-

maat Ellsworth Bunker heeft gevraagd
de leiding op zich te nemen van het
UNO interim-bewind op Nieuw Gui-
nea. Oe Thant zou de vorming willen
van een 1000 man sterk UNO-korps
voor de handhaving van de rust en
orde, te recruteren uit een of twee
Aziatische- of Afrikaanse landen.

GARANTIES PAPOEA'S LANGSTE
PARAGRAAF

Het persbureau Reuter meldt nog
dat de garanties voor het zelfbeschik-
kingsrecht van de Papoea's de langste
paragraaf vormen van de overeen
komst. Deze garanties voor een volks-
stemming onder toezicht van de UNO
zijn volgens zegslieden in New Vork
met zoveel waarborgen omschreven als
op dit moment maar mogelijk is. Ze
voegden hier aan toe dat die waarbor
gen nog veel aan waarde zullen win
nen als de uitvoerende vergadering de
overeenkomst goedkeurt.
Uit het aceoord blijkt dat de organi-
satie van het referendum door Indo-
nesië» zal geschieden. De Haagse redac-
tie van Radio Nederland Wereldomroep
tekent hierbij aan dat dit niet bete-
kent dat het referendum niet zal plaats
vinden onder auspiciën van de UNO.
De Nederlandse vertegenwoordiger bij
de UNO, mr. Schürmann, zei dat de
tekst van de overeenkomst ter goedkeu
ring naar Den Haag is gezonden. Hij
sprak de hoop uit dat zijn collega, dr.
Van Royen, van de Nederlandse rege-
ring de opdracht zou krijgen de over-
eenkomst te tekenen voordat de tijds-
limiet van half zeven vanmorgen Nieuw
Guinea tijd zou zijn verstreken. Het
gaat nog allemaal goed, zei mr. Schür-
mann, laten we zorgen dat het zo blijft.
Een woordvoerder van de UNO in New
Vork heeft nadrukkelijk verklaard dathet aceoord tussen Nederland en Indo-
nesië over Westelijk Nieuw Guinea om
half zeven Nieuw Guinea tijd zou wor
den ondertekend. Dit ondanks de me-
dedeling uit Den Haag.

Ingezenden.

Geachte redactie, ,
Zijn we nu helemaal van boter gewor-
den, of zijn we nu werkelijk de stroop
likkers waarvoor we altijd worden uit-
gemaakt? De wijze waarop de RONGtegenwoordig in sterk verhevigde ma-tje Indonesisch^ muziek uitbrengt is
werkelijk in hoge mate ergerlijk, enkan mijn inziens maar op Èsn ding
duiden, namelijk dat de huidige waar-
nemend leider van de RONG "plus
indortósien is que Sukarno".
Terwijl we keer op keer opnieuw te-gen de schenen worden geschopt, in
de nek worden getüagen, ondnr de
gordel worden gestompt — en terwijl
wij steeds maar opnieuw doorgaan met
buigen en toegeven en concessies doen
en onderhand Nederlandse jongens
sneuvelen door Indonesische handen:
terwijl dat allemaal gebeurt worden— zoals eergisteravond — hele rissen
Indonesische platen gedraaid, met
zang over Djakarta en over Indonesia
en daarmee gedaan alsof er niets, to-
taliter niets, aan het handje is.
ik heb altijd wel gedacht dat wij, Ne-
landers, tegenwoordig alleen maar Al-
derlanders, tegenwoordig alleen maar
Albert Heyns, de Gruiters cri Simon
de Wits zijn

Een radioluisteraar.

OPLOSSING VOOR INDONESISCHE
INFILTRANTEN

In New Vork verluidt dat de positie
van de Indonesische infiltranten op
Nieuw Guinea onderwerp is van een
van de miltaire clausules in/ het ac-
eoord. Indonesië zou Hebben gewild
dat deze militairen deel gingen uitma-
ken van het UNO-korps. Maar in dat
geval zou de UNO-strijdmacht bijna
geheel uit Indonesiërs bestaan gezien
de limiet van 1000 man die Oe Thant
heeft g-eeteld. Goedingelichte kringen
zeiden echter dat voor deze kwestie
een bevredigende oplossing was gevon
den.

PROTEST VAN NEDERLAND
Nederland heeft bij de Verenigde

Naties geprotesteerd tegen de jongste
Indonesische luchtlandingen op Nieuw
Guinieia. De Nederlandse delegatie heeft
secretaris-generaal Oe Thant gevraagd
deze protestnota te doen circuleren als
een document van de Veiligheidsraad.
De woordelijke inhoud is nog niet be-
kend gemaakt.

AUSTRALIE ZAL VRAAG
OM POLITIEK ASIEL

ERNSTIG OVERWEGEN
De Australische regering zal

elk verzoek om politiek asiel door
inwoners van westelijk Nieuw Gui
Dit heeft de minister van buiten
nea ernstig in overweging nemen,
lahdse zaken, Barwick, op vragen
in het parlement gezegd.



Gemengde verslagenheid Raadsleden
bij aceoord Nederland=lndonesie

Ofschoon de uitslag van het be
reikte aceoord tussen Nederlajnd
en Indonesië over de kwestie
Nw. puinea eergisteren in Hollan
dia nog niet bekend was, was er
bij vele Nieuw Guinea Raadsleden
toch een grote verslagenheid te be
speuren. De teneur van vele ge
sprekken was dat het einde van
de idealen van de Papoea's nu
toch wel aangebroken was, of
schoon anderen, nu de kwestie
Nieuw Guinea geheel op interna
tionaal niveau was komen te lig
gen, toch ook weer wat hoop had
den. Het Raadslid Arfan van de
Radja Ampat zei: „Mijn hart
bloedt!"
Ook Kaisiepo kon weinig optimis
me meer opbrengen: „Ik voel dat
ik nu onderhand wel uitgesproken
ben". De heer Mofu van Biak
drukte het anders uit: „Inderdaad
is er nu een einde in het geschil
tussen Nederland en Indonesië.
Laat men echter niet denken dat
hiermee de kwestie Nieuw Guinea
is opgelost."

De berichten over het te onderteke-
nen aceoord in Washington waren nog
te onzeker om reeds uitgesproken me-
ningen te verwachten. Er bleef een
vertrouwen*in Nederland over de goe-
de afloop door garanties aangaande teen
plebisciet en de zelfbeschikking. Men
is er alom van overtuigd dat Ne-
derland het uiterste gedaan heeft en
nu eigenlijk uitgepraat is. Nu is de
kwestie Nieuw Guinea een zaak van
de UNO geworden.

ACHMAD
De heer Achmad, afgevaardigde van

Kaimana merkte op: „Het is moeilijk
te oordelen. W(ij zien mii^scbi'en de
kwestie Nieuw Guinea te klein. De we-
reld ziet het groter en ook het grote
verband in de controverse Oost West.
Wat ook de uitslag zal zijn van het
aceoord, er moet in elk geval 'n clau-
sule in voorkomen voor garanties van
'n plebisciet onder Indonesië. De Pa-
poea's kunnen, m.i. pas over lOjaarhu*1

eigen lot bepalen, maar op zijn laatst
over twintig jaar moet er een plebis-
ciet gehouden worden."
De heer Achmad was overtuigd van
de juistheid van het aceoord. Hij had
vertrouwen in een toekomst tesamen
met Indonesië tot het ogenblik van
een plebisciet.
MOFU

De heer Mofu daarentegen was van
een geheel andere mening. „Eerst wil
ik wel eens de garanties zien. Er moet
een plebisciet onder het UNO-bestuur
komen. Als dit niet gegarandeerd
wordt, dan moeten de Papoea's voort-
durend de internationale wereld erop
attenderen dat dit moet gebeuren, door
demonstraties, moties, telegrammen of
op welke wijze, dan ook".
De heer Mofu, die bekend staat als
een fel redenaar, was van mening dat
het uiterst belangrijk zou worden wel-
ke UNO-troepen in Nieuw Guinea zou-
den komen.

„Als er Indiase troepen komen, is elke
garantie waardeloos geworden. Hoe
kunnen wij immers iets verwachten
van een land dat zelf als aggressor
optrad tegen Goa".
Onder Israëlische troepen gaf Mofu
Nieuw Guinea meer kans. „Tenslotte
zei de heer Mofu „zijn het de troepen
hier die in de praktijk de garanties!
zullen moeten handhaven".
ARFAN

De heer Arfan sprak erover dat het
schijnt dat de Papoea's vergeten wa-
ren. „Nu blijkt dat Amerika te zwak
schijnt te zijn om het Russische ge-
wroet in Indonesië te kunnen weer-
staan", j
Naar aanleiding van de jongste infil-
traties in Nieuw Guinea zei de heer
Arfan, dat Indonesië nu reeds — en
dit al jaren lang — de rechten van de
Papoea's op zelfbetechikkii4g met de
voeten treedt en botweg ontkent. Wij
Raadsleden kunnen nog vooruitzien,
maar wat het volk zal gaan doen is nu
niet te voorspellen. De anti-Indonesi-
sche demonstraties zeggen toch wel ge-
noeg. „Persoonlijk", aldus de heer Ar-
fan, „stel ik vertrouwen op God, die
bij een algemene ontkenning van ons
recht, als laatste overblijft en alles zal
leiden". !
KAISIEPO

„Mijn standpunt", zei de heer Kai-
siepo, „is genoegzaam bektend. Ik
blijf Indonesië afwijzen, omdat ik geen
vertrouwen stel in hun garanties van
zelfbeschikking. Indien, immers, Indo-
nesië, zoals Soekarno zegt, in 1969
Nieuw Guinea zelfbeschikking zou ge-
ven, zou hij zijn eigen grondwet ont-
wrichten, die spreekt van een ondeel-
bare eenheid van Indonesië".

IND . GAAT PAMFLETTEN
UITWERPEN

Radio Austr. berichtte eergister
morgen, dat binnen veertien da
gen Indonesische vliegtuigen pam
fletten boven Nieuw Guinea zul
len gaan uitwerpen. Hierin zal
aan de Indonesische infiltranten,
die zich nog in Nieuw Guinea be
vinden de afkondiging van het
staakt het vuren worden meege
deeld.
In dit verband meldt het Gou
vernements Voorlichtings Bureau
het volgend:

Het Gouvernements Voorlichtings
Bureau deelt het volgende mede: Op
Misool nabij kampong Wey werden
enige Indonesische militairen bij een
vuurgevecht gedood, en enige gevan-
gen gemaakt. De Indonesische militai-
ren hebben zich verder op het eiland
teruggetrokken.
Het bericht, afkomstig van Radio Aus-
tralië, dat binnen veertien dagen bo-
ven Nederlands Nieuw Guinea Indo-
nesische vliegtuigen verschijnen om
pamfletten uit te werpen boven de
plaatsen waar zich nog Indonesische
militairen bevinden, is onvolledig. Op
deze vluchten zal zich V.N.-personeel
aan boord bevinden om te rapporteren
over vliegtijd, route en droppingsge-
bied, terwijl de vluchten van te vo-
ren zullen worden aangekondigd. '..

Ingezenden.

PAST DE SCHOEN?
Aan de vooravond van ons aller ver

trek i.v.m. de "gedwongen-vrijwillige
evacuatie op basis van repatriëring (of
hoe dat anders mag heten", lijkt het
goed onze gedachten even af te leiden
van eigen enorme beslommeringen en
te denken aan hen, die wij straks nood
gedwongen moeten achterlaten. Aan
hen wordt, naar het zich heeft laten
aanzien, geen of zeer weinig aandacht
besteed door de (onder)handelaars te
Washington met aah het hoofd djs,;
naar wij nu genoegzaam kunnen aan-
nemen, zeer partijdige, afslager Oe
Thant.
Het is goed te bedenken voor welke
grote moeilijkheden en nog grotere gei"
varen die achterblijvers mogelijk ko-
men te staan, als U en ik straks al
dan niet met een genoegzaam gezicht
in veilige oorden zijn beland. Het is
goed even te denken aan o.a. de gees-
telijkheid, die ongeacht de grote on-
zekerheden in de toekomst op hun
posten blijven. Zij verdienen ons al-
ler respect. Het is ook goed te denken
aan de bevolking van dit gebied, die
achter zal blijven omdat hen geen an
dere keus wordt gelaten. Laten wij
ook denken aan hun trouw en aanhan-
kelijkheid aan het Rijk en de bewijzen
die zij daarvan hebben geleverd. Wat
staat hen straks te wachten?
Het is echter evenzo goed, hoewel bit-
ter, ons goed voor ogen te houden dat
datzelfde Rijk, en daar behoren wij
Nederlanders allen toe, hen door min
of meer eigen schuld in de steek
laten. Het mindere ligt opgesloten in
de druk van onze flinke vrienden, die
in deze voor Nederland zo moeilijke
tijd zich van de "beste" zijde heb-
ben laten kennen. Het meerdere, en
daar komt het op neer, ligt niet zo
ver. Het ligt vlak naast de deur. Het
ligt in ons. Wij willisf\ o zo graag:
vergeten dat grote groeperingen van
ons volk onze leiders, die zij zelf heb-
ben gekozen, onder steeds grotere druk
hebben gezet, om toch maar ten koste
van alles, ook van het zelfrespect.
Nieuw Guinea prijs te geven. Met na-
me die politiëke-partijen (o.a. PvdA,
PSP, CPN es) als ook groeperingen
van enige professoren met ja-broeders,
hebben de regering, in haar pogingen
om rechtvaardigheid voor dit land te
verkrijgen, sterk dwars gezeten door
o.m. geheime connecties aan te knopen
met de vijand en zodoende de regerings
politiek op achterbakse wijze te on-
dergraven. Partij- of eigen belang heb
ben hierbij voorop gestaan: het ma-
terialisme speelde een belangrijke rol.
Dit verraad zal ons duur te staan ko-
len. Immers, na ondertekening van het
aceoord, zal Nederlands mentaliteit te-
gelijk gebrandmerkt zijn met het stem
pel "woordbreker" en wij zullen door
allen, ook onze vrienden, met de vin-
ger worden nagewezen. Onze onmete-
lijke lafhartigheid, laksheid en krui-
perigheid zullen overal met grote let-
ters worden aangeplakt. Schaamt U
zich in döze omstandigheden en in dit
land dan niet om mede drager te zijn
van dat stempel? Is onze ruggegraat-
loosheid geen reden om ons diep, heel
diep te schamen? Ook op militair-ge-
bied hebben wij ons diep te schamen,
welke ook de redenen mochten zijn
welke hun zekere werkeloosheid heb-
ben bepaald. Als wij bij dit alles ons
nog niet schamen, dan zijn wij inder-
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ling vertrek van de ambtenaren bij
de overdracht een onvoorstelbare si-
tuatie zou scheppen. Ofschoon -volgens
het aceoord de topfunctionarissen zou-
den vertrekken, achtte hij het toch
wenselijk dat de andere ambtenaren
op vrijwillige basis onder de UNO ver
der zouden dienen.
Over de Nieuw Guinea Raad en de
streekraden zei de Gouverneur dat de-
ze hun zeggenschap zoals voorheen
zouden blijven behouden en om ad-
vies gevraagd zouden worden bij elke
verandering van wetten.

Overigens was d)i Gouverneur ei*
van overtuigd dat bij sommigen dei
huidige situatie teleurstelling zal heb-
ben gebracht.
„Persoonlijk hsb ik mij na veld jaren
hard werken onder vaak moeilijke om
standigheden met hart en _!iel aan de
belangen van het Papoea-volk gewijd.
Het is inderdaad hard nu te moeten
vertrekken, eerder dan wij ons voor-
gesteld hadden".

Aangaande een mogelijke ceremonie
bij de overdracht had de Gouverneur
nog niet gedacht. „Overigens geloof ik
dat dit later een louter zakelijke aan-
gelegenheid is".

daad schaamteloos en dan is het ook
makkelijker te vatten waarom het tot
zover hier in Nieuw Guinea heeft kun-
nen komen. ,
Aan hen die achterblijven zou ik dan
ook willen vragen: „Vergeef het ons,
want wij weten niet beter".

P. d. M. v, G.

Doordat om circa half een
's middags de stroomvoorziening
uitviel en de electriciteitsstoring
eerst om kwart over drie her-
steld was, waren wij gisteren
niet in staat met de Nieuw Gui-
nea Koerier te verschijnen.

17 Augustus

Vandaag viert Indonesië haar onaf-
hankelijkheidsdag. Naar verluidt zal
president Soekarno vandaag op het
Merdeka-plein in Djakarta in een re
devoering zijn visie geven op de op-
lossing van het geschil om Westelijk
Nieuw Guinea. ,'
Een woordvoerder van het Indonesische
ministerie van buitenlandse zaken
sprak tegenover de correspondent van
Radio Australië in Djakarta de hoop
uit dat Nederland zijn goede wil zal
tonen door het omstreden gebied op
vlotte wijze via de Verenigde Naties
aan Indonesië over te dragen. Hij gaf
als zijn mening te kennen dat de han-
delsbetrekkingen tussen Nederland en
Indonesië spoedig zullen worden her-
steld indien daar zowel van Indone-
sische- als van Nederlandse zijde be-
hoefte aan bestaat.
In Den Haag verklaarde een woord-
voerder van het ministerie van bui-
tenlandse zaken dat de diplomatieke
betrekkingen tussen Nederland en In-
donesië zullen worden hersteld, een
verklaring die in Djakarta nog steeds
niet kon worden bevestigd.

£cO&r*t_f£
HBS-c'.ubgebouw, zaterdag^ 18 aug.
Roulette voor leden. Aanvang 21.00 uur

no. 80222

WEEKESNDDIENST HOLL.-BINNEN

18 — 19 augustus dr. J.W.H.D. Uitter-
dijk, Hlb. 94.

WEEKDIENST HOLLANDIA
18 — 25 augustus dr. R. Kummer. Hla.
297.

Zaterdagavond: "Societeitsavond"
Zondagmorgen: "Kinder-picknjck"
Base-G, vertrek 10 uur van 't Zee-
paardje.

filmprogramma
ORIËNT THEATER

vertoont heden voor het laatst '"THE MOUSE THAT ROARED"
met Jean Seberg en Peter Sellers.
Een kostelijke parodie op de wereld-
politiek. Alle leeftijden.
Jachtclub heden: "TEN SECONDS TO
HELL" met Jack Palance. 18 jaar.
Hollandia-Binnen heden: "RUSTY EN
DE SPIONNEN" Alle leeftijden.

REK THEATER

vertoont heden 17-8 en morgenavond
18-8 ! J

"LIEBE OHNE ILLUSION"
(Het geheim van dr. Hübner)

met Curd Jurgens, Heidemarie Hathe-
yer en Scnja Ziemann.
Tijdens krijgsgevangenschap van haar
man bouwt dr. Christa Hübner zich
één schitterende praktijk op waarmee
zij na de terugkeer van haar man
doorgaat. De moeilijkheid die er toen
kwam, was een bedreiging voor hun
huwelijk.

Maar het geluk keerde weder, en aan
alles komt dan toch nog een goed ein-
de.

18 jaar
Voorfilm: Nederlands Nieuws (Poly-
coon) o.a. Amsterdamse studenten be-
zetten Pampus. De volautomatische
winkel. Prinsessen in Suriname.
De tarieven verhoogd met f. 0,25
Sentani hedenavond 17-8: "DE DUI-
VELS VAN DE RODE CIRKEL"

KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten

Zortdag 19 augustus 1962
Pauluskapel 08.30 uur ds. H.G. Boswijk
Chr. Mil. Tehuis 09.00 uur ds. J. van
de Blink (Openbare belijdenis des ge-
loofs).
Kloofkerk 18.30 uur ds. W. Sirag (Af-
scheidsdienst).
Nieuwe Kerk 08.30 uur ds. M. van der
Sijs.
Nieuwe Kerk 19.00 uur Avondgebed.
Sentani 09.30 uur ds. J. Moll.

(Vervolg van pag. 1)

vervolg van pag 3 )

ATTENTIE ATTENTIE
bakkerij 3)e ïBoer

deelt hierbij zijn clientèle mede dat, m.i.v. 26 augustus 1962 het
brood uitsluitend in de winkel afgehaald moet worden, daar door
omstandigheden (gebrek aan chauffeurs en transportmiddelen)
wij niet meer thuis kunnen bezorgen.
Degenen die onder deze voorwaarden hun broodabonnement nog
willen voortzetten, gelieven zich tijdig bij ons op te geven, als-
mede het abonnementsgeld bij vooruitbetaling te voldoen.
De clientelen in Hollandia-Binnen kunnen hun brood betrekken

!bij Gam Liong (naast toko Ong Ak) en restaurant „Azia".
llHin^-flß—^^■BMlHHM^^^HMHaMn^nß-aiaHl^l^HHHMHHanß_____H___K_M___l

In verband met de voortzetting van de Bijzondere H.B.S. te Hol-
landia worden de ouders van die leerlingen welke in september
a.s. de cursus A en B van deze school willen volgen, uitgeno-
digd tot een gesprek met de directie van de school op maandag
20 augustus 's middags om 17.30 uur in het schoolgebouw van de
H.B.S.

Drs. A.J.H. Duynstee
Directeur

Winkel 51 Dok VIII
UITVERKOOP

Japonstoffen 50%, alle andere artikelen 25% korting.
no. 80225
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