
*™r
OFFICIEEL ORGAAN

Stichting . • . * . m
"NïEUW-GtJINEA' VERBQND NEDERLAND."
Alg,SecrïRoohussenstraat 259 B

Rotterdam
R. E S S Qj R f E.,

Administratie/Redactie:
Claas de Vrieselaan No*73 A»

Rotferdam,
Postgiro NQ»S&SO^S • ' "

(t .n.v.R*A, Jacobs)
JLÏ. ju u w ..Va.;**!;, r-., .rrii—rJL

Rotterdam - Dordrecht - Den Haag «fD'evènïer - Haarlem - Maastricht.
C'o r r e sp Pijlen t en t

Amsterdam, Zandvoart, Bedum(Gr'.TyNoorciiivi jk-Sinnen1,, Bemelen ,.Grave, Maren,Til-
' ' - ' burg,Gronsveld' '(Lihb)iön Zeeland ( N , B r » ) '

No. 4. *! 61* AUGUSTUS 1951

STICHTING - B E S T U U R S . i- M E D E D E L I N G E N .

Het spijt ons U t,e moeten mede-delen, da t wij niet meer kunnen vol- •
doen aan 'de vela verzoeken om toeẑ .̂ ins van het orgaan l>TOé5-JULI 1951,
Op. een zo grote toeloop van .inschrijvingen van. leden en "belangstellen-
den hebben wij niet gerekend. "*•,-
In ieder geval "blijkt hieruit wel duidelijk. dat m.en aich met het d<?jél en
streven, van de Stichting verenigen kan en e;:- eer'.' voir'opo'u.v̂ v.a \vordt ge-
steld in het beleid van het Voorlopig SticMJ.r:̂ ,--:. -os v^ j danken U
clo.n ook voor het in ons gestelde vert^buwei: ;;•;.?, Iranrieri U me.ded.elen, dat . '
wij belangri 'il: e- publicaties hebbon té doen over vcnze verrichtingen in de
afgelopen iiu.vx;ad,

Dit is dan ook de reden, waarvan wij in tegenstelling ̂ met de gewoonte
om het orgaan tegen het einde d'r?r m̂ -and te doen. verschi jnen^reeds- thans
met ons volgend nummer uitkomen. . ^. '

Wij beloven U actief op onze post' te zijn en U direct van de zeer be-
langrijke gevallen op de hoogte te 'étellen,alj ware het dat iftierdoor mét -
een extra ••nummer zal moeten worden uitgekomen,

Leden, wij trachten voor U alles %ë doen wat in ons vermogen ligt,
Wat doet gij voor Uzelf en voor <|ë Stichting? .
Laat het werk niet alleen aan Uw^ voormannen over, .doch slaat allen de'

hand aan de ploeg, Weet dat' er gewer|?t moet. worden voor ons' aller levens-
belang, voor onze toekomst, ook die ven U en Uw • nakomelingen.,

Kijkt vooral niet naar kleinigheden en zet alle onderlinge geschillen
cpzij;v?\rmt een eendrachtig front mjet één doelstelling (het Nieuw-Gui-
ne"erschap) in één Verbond met een /zetel,die slechts is gevestigd- in
Nieuw- Guinea, •'

De leden roepen wij toe actief d;.pe3. te -nemen aan de grootmaking van
cnze Stichting' en zo mbgeli'jk Uw adiiviteit te vergroten en te bewerk-
'stelligenjdat wij een samensmelting^ een éénheid bespoedigen met het
Nieuw- Guinea Verbond in Nieuw-Guinèiti dat wij in Nederland juist door
onzê  ééndracht 'en saamhorigheid nu feens eindelijk iets weten te bereiken
en te presteren,,

De twijfelaars roepen wij toe,hi:è't meer te wachten en te. parasiteren
op' het werk van anderen; doet ook géj mee en haal aamen met ons dé ka s-
tanj-es uit het vtur,Want dit is hè tf werk, dat wij allen te verrichten



hebben»Niet alléén zij in Nieuw-Guinea doen dit, doch Qok wij moeten dat
in Nederland doen. Wij helpen hen in Nieuwr-Guinea daardoor Mie t werk ver-"
lichten en komen -hand in' hand in hetzelfde ."Vaderland", Nieuw-Guinea, ..

De voorpagina moet' minstens geheel gevuld worden met ressorten en
correspondentsnhappen» -:•-'•.;..-. ... , ~- • ,

Het lag in onze bedoeling om U in , hè fe 'orgaan No«4 de namen der leden
van het Stichtings-bë'stuur en de dive.tfser r escort s*be sturen alsmede cor- : ,
respondenten bekend te 'maken, doch do.op gebre'k aan plaatsruimte moeten
wij hiermede wachten tot het volgende- numme r i

ONS. VERENIGINGSLEVEN.

Namens de Stichting Nieuw-Guinea Verbond -Nederland ;is door ; de Voorl.
Voorzitter voor Nederland, de heer •R.A/ïïa.cobs een audiëntie bij de, Gou-
verneur van Nieuw-Guinea, de heer S,L*J*van Waardenburg» aangevraagd en
verkregen op DINSDAG>31" JULI 1951 te 16 uur, op het Ministerie voor unie-
zaken, Plein l Den Haag.

Direct na ontvangst van het schrijven, waarin de datum en tijd van bo-
vengenoemde audiëntie bepaald werd, zijn door de Algemeen -Secretaris van
onze Stichting alle Ressortsbesturèn, en. enige correspondenten hiervan
schriftelijk op de hoogte gesteld. Tevens werd a.an do ressorten het ver-
zoek gedaan om eventuele door hen nodig geachte punten van behandeling
aa n het Stichtingsbestuur Qp te geven, zodat deze bij Zijne Excellentie
kunnen worden voorgebracht* ,

Niettegenstaande de korte tijd, die hen nog restte, hebben verschillend
de ressorten hierop £»e;»iDagc -

Het spijt ons echter ts tosten cönsî atëreh,"dat:'*'bi j , enkele ressorten
de directe persoonlijke belangen van esn ol' rao e :.-.•"• er o 'bestuur sleden op
c?,e voorgrond werden geplaatst. Ook zijn wij 'l:-^ oo o;ii-,..lekkliig; gekomen, dat
er ressorten zijn, die buiten madeweten van hot ij,, Be om, r e que sten aan de
Gouverneur "nobben gezonden» Is' deze handelwijze op gich zelf reeds af te
keuren,thans vraagt men het S, B, om tijdens de audiëntie op deze reques*
ten 'terug te komen en ze bij d6 Gouverneur nogmaals voor te leggen.

Leden en vooral gij, bes tuur sleden, kunt p-an ons toch niet verwachten,
dat wij op een £e_£s_te< audiëntie reeds persoonlijke belangen van enkelin-
gen op de voorgrond"s'tellen, terwijl hier grotere gemeenschaps- en alge-
mene belangen op het spel staan»

Dit geldt echter' niet voor het ressort sbe stuur van Deventer. Van den
beginne af* i's het S,B,op de hoogte gehouden, van hetgeen dit ressorts-
bestuur (R,B.) heeft gedaan in het belang van haar leden, door ons steeds
een doorslag te 'sturen van hun requesten en brieven, -""•• •

Wij appreciëren, dan ook ten volle het werk van ;dit R»B,en spreken' het
vertrouwen uit, dat' allen deize handelwijze tot 'voorbeeld' zullen nemen,

Laat ons vooral zorgen, dat niets buiten TJw bestuur en Stichtingsbe-
stuur om gedaan wordt, want zulks is niet bevorderlijk voor de naam van
de Stichting en voor de belangen van. de leden,

Wij begrijpen zeer goed,dat.. gij ongeduldig zijt geworden en weinig '
vertrouwen heb t, omdat gij reeds zovele malen niet alleen teleurstellin-'
gen in het beleid van enig bestuur, hebt onder vonden, doch ge hebt ook on-
dervonden hoe U bedrogen zijt gemorden, niettegenstaande alle gedane be-
loften^welke niet zijn nagekomen.-

Wij willen ons niet op de voorgrong ^tellen en bij Ü met mooie bBlof-
ten aankomen, doch wij kunnen U slechts een .belegt e geven en dat is ..,,,
"dat wi j zullen tracht en, datgene té bereiken, wat tot heil van alle leden
kan zijn in het belang en uit naam van onze Stichting en U steeds .door
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middel van ons -orgaan of andörsziü® öft ̂  hoogte' zullen houden van het-
geen wij gedaan hebben of nog zulS©̂  <t$èn.
In het korte .tijdsverloop sedert de 'Aprjcht ing, hebt ge reeda het een en
ander van ons werk kunnen waarnemen en we ho$en daarom dat gij ons zult
willen en kunnen vertrouwen, • ' ' . •"

Laat vooral het persoonlijk egoïsme voorlopig niet al te veel op de , '
voorgrond treden en eist van ons niet t dat wij Uwe persoonlijke belangen
het eerst in behandeling nemen,

Dit wil echter niet zeggen, dat wi j deze zullea negeren! Neen, de gege-
vens die U ons brengt zullen wij in de eerste plaats trachten te com-
bineren met die van anderen en deze, als algemeen, nodig' en nuttig voor
allen bij de betreffende instanties haar voren brengen» Verder zal ieder
geval door ons naar waarde w? tf de n geschat»

Gij moet van ons niet verwachten, laat .staan eisen., da t wij "ijzer met
handen kunnen breken". Gij moet ons beschouwen als bemiddelaar, contact-
personen (college) tus-s'$&"i Stichting en de diverse instanties..

Uw Ressor-tsbesttiui' en de correspondenten van onze Stichting zijn
voor de leden in 'eerste instantie de contact-personen tussen U en het
Stichtingsbestuur,

Het individv.eel werken verzinkt 'in het niet bij een gezamenlijke ho-:
mpgene actie, een 'éénheidcfront, - - ' '

Aan Uzelf ligt het om U als soldaat te stellen' onder Uw kader, of fl* i~ •?
cie.r eh generaal tin wie U vert rouwen' kunt stellen. Gljzelf hebt het in
de hand' Uw voormannen te kiesen, opdat zij voor de algemene belangen van
de St i ent ir: g opkomen en werken ter bereiking van het doel. en streven van
onze 'Stich'llng,zg>als vastgelegd bij onae Statuten. . ' ' - ' . •

Zoals gezegd, kunt gij van Uw bestuur en Stichtingsbestuur beginnen
te eisen, doch gij moet Uzelf niet schuilhouden en het werk verder maar
aan deze bestuursleden overlaten, OoE gif j hebt Uwe plichten.

Werkt gij zelf mederen zorgt gij mede voor de grüötwording van onze
Sticht ing j die straks één zal zijn'met het' thans reeds bestaande NIEUW-
GUINEA VERBOND met zetel in Nieuw-Guinea.- ff ff

Zorgt ook gij voor de verwezenlijking van de eendracht, de eenheid.
Vergeet niet dat het pi'oniorschap niet alleen ligt in Nieuw-Güinea,

doch ook hier in Nederlend.In Nieuw-Guinea wordt' van de pionier geëist,
eneTgié,inspanning,transpiratie,tranen, bloed en..,. .(vult U -zelf maar
in). In Nederland .hebt ge slechts de e'erste vier te brengen, Zelf s de
vierde is slechts door enkelen te geven.

Indien gij U deze offers hier in Nederland niet durft op te leggen,
hoe zal het U dan in Nieuw-Guinea vergaan? '

Hier moet ge U 'er reeds aan wennen boven Uw zware dagtaak - niets
.vergeleken bij de dagtaak in N» G, - Ho g het een 'en. ander te doen voor
de toekomst van Uzelf en Uw nakomelingen (in N'.G'.moeten de pioniers na
hun dagtaak nog werken voor hun «igen home, enz,}, • ./•, • •

Hier reeds hor«n we vele sterke mannen tussen 16; en 40- Jaren steen
en been klagen van te zware arbeid 'en dat vóór het verenigingsleven,

Zi-j leven hier rustig in e en: geregeld leven, met goede voeding en één
:. zacht bedje,- Kunt gij U indenken hoe het hen, 'die in Nieuw-Guinea zijn^ •
gaat? • • . - -.. - . , . , :



In Nieuw-Gulnea zijn nodig hardö werkers,mensèn ,̂ IQ niet te beroerd
zijn het "minst'e" -werk ter hand te nem-en.De. tijd van "taboe" en /"d'jon-
gos" is voorbij, Wat in Ni.euw- Guinee z-ijn moet. is hetzelfde .als' wat gij
in Nederland ziet en •'aantr'eft,n, l, "de -arbeider "., "dé sjouwer11! "de huis'-*,
knecht", "het dienstmeisje", enz. voorv hen. die ni-et 'gestudeerd hebben»

Zelf s -voor hen die gestudeerd .hebbê ..̂ ! -het leven daar. zijn zoals
zij het hier in Holland ook moeten doormaken. Went U zich dit alles nu
al reeds aan en gij hebt straks, dan maar: weinig irteBr bij te geven»
De vooruitzichten in Nieuw- Guine^ï zullen' op : den duur 'wel. beter worden>
doch ge hebt U door het bittere heen te :slaan,

Pakt gij allen hier reeds Van alles aan* Doet- mee met de Hollanders
in de f abrieken, werkplaatsen, at01iers,;w.inkels,,bedri jven,enz. •»

Ouders, geeft uw kinderen naar Uw vermogen. die .studie, dié zij nodig
hebben» Staart gij U niet blind op de oude sleur van Indië. Laat hen de '
ambachts-,huishoud-,ni jverheldsscholQn, en dergelijke volgeniLaat hen we-
ten, dat elk eerlijk beroep voor hen een bestaansmogelijkheid biedt en
dat zij daarmede, hun brood kulme'n verdienen* . . .

Geeft gij zelf. het voorbeeld^ indien gij daartoe nog in staat zijt,
maar gaat niet kniezen, tobben, kankeren en klagen., .

Wij allen weten, dat Nederland zelf in grote moeilijkheden verkeert,
en dat de Nederlands© regering al het mogelijke doet om het Nederlandse
bevölkings-overschot te spuien, naar ; Australië .Canada^ enz.

Dit kan Nederland doen met de Ho 1 1 ander s pna ar niet met óns, Tropen Ne-
derlanders, vanwege onze huidskleur «Be enige uitweg voor ons is en blijft
NIEUW- GUINEA» Dacht U soms, flat het Nederlandse volk zelf zlch~~zal laten
wegdrukken om plaats voor U te maken? • •

Dat kunnen en mog^n wij van hen niet eisen of -verwachten^ al is het
'natuurlijk waar, dat he't niet onze schuld is,d'at wij hier in Nederland

zijn gekomsn^Dit hebben wij ook nimmer gewild, Var, uit Indonesië 'reeds
WP.S het Rnze wens en dat 'is het nu nog, om naar Sieuw-Guinea te -gaan en
.ons daar VOORGOED te vestigen en dat land tot ons ' Vaderland te maken in
een hechte band en in assimilatie met do eigen bevolking van dat land^
opdat ons geen tweede maal hetzelfde zal overkomen als wat wij heden
hebben door te maken.

De Hollander zelf wenst het Nederlanderschap niet vaarwel te zeggen
om elders een andere nationaliteit aan te nemen, ;

Ook zij wensen in Nieuw- Guinea een: bestaan' te hebben met behoud van
hun Nederlanderschap» .

Daarom dan ook is het' van groot belang, dat wij zij 'aan zij strijden
tot het behoud van Nieuw-Guinea onder Nederlandse- sóuverelniteit.
Artikel 6 onzer Statuten zegt: . . .'
LEDEN zijn Nederlanders en Nederlandse onder dan en, die de 'leeftijd van 10
___ _ ___ _ ___ ______________ „ ___ t ___ ;_ Jaar. hebben bereikt, alsmede r echt s-

u= — ==== = — _. ---*-; ~=!~73'7=~=:̂  personen wier zetel binnen hét Rijk
|> 'Uw toekomst in NIEUW-GUINEA is •' <• f « -n • __ • J
w verzekerd met J II 1^^=——======™™=™========™===:
« IJzerwarDa^Gereedschappen^Staal-'l l' LAK- en VERFINDUSTRIE, •
l» war en, Huishoudelijke artikelen 'u l' voorheen P.WERRE & Go.
'* gekocht bij J «M' —
'l ' • • • " - ' " U l' f s-GRAVËNHAGE.
" . J ,JB..uA..' LAMEÓ?; • 'l f Veenkade 49 - Telf» 331875
l( 2e Middellandstrat 26a-Tel. 30333 II ,. . —
J ROTTERDAM M .. J .. ROTTERDAM
iiAluminium onder garantie. M 2e Middellandstraat '13A«Tel. 36034
H Giftvrij •emalllejj ALLES op VERP-GEBIED,
A_ _ ______„„„„„ _ _ =— — — — — — — — ̂~— — — ~~~'z£S ~~



- 5 -

der Nederlanden gevestigd zijn,die-
aan het "bereiken van het doel der
Stichting willen medewerken of daar-

> mede instemmen en die hun wens om
als,lid toe. te treden schriftelijk
hebben kenbaar gemaakt en als zoda-
nig zijn aangenoraeni

Aangeboden Grote gemeubileerde
kamers niet warme maa'lti jdéri,.gè-
schikt voor gezinnen,

Hotel "HET WESTEN"
Hnoidrift 53 - Telf.37512

ROTTERDAM

Meer dan ooit tevoren is het tjdas gêfeodenjdat vooral gj, j, Tropen Ne-
derlanders zich aaneien !sltiit,een öonheidsf rdht' vormt,met een doelstel-
ling, NIEUW-GUINEA al's STAMLAND, lïi een Verbond, me t zetelplaats Nieuw-
Guinea en niet elders.

Leden,verbreid^ deze leuze bij Uw vrienden en kennissen'en vormt allen
een schakel van een zo groot en dik mogelijke ketting,die niet verbroken
kan worden, "Eendracht maakt ma'cht" "en "Zonder atrijd geen overwinning"
moet onze ieuze zijn en blijven»

Onae strijdkreet is:
"IN HECHTE EÉNHEIDSBAÏÏD VERENIGD IN EM VERBOND, OP NAAR ONS NIEUW STAM-

NIEUW-GUINEA. ,; ' - -

R A .D J... Q, T, A X is
%"W ADRES voor:
fo gezellig plaatjes kopen. ,. ,.
Prima Radio's, Philips en Blau- % $ doen?

% %% NOG GEEN LID ???IH %
% .:% Twijfelt ge nog of dacht U,dat %
% % anderen voor U het werk moeten %

punk t, i s. ook
% DE RADIOWINKEI . ( i-
% . meb.TRO?ENERVARlNG
% Mlddellandpleln iSa - Tel. 37119

ROTTERDAM

% Weet ge niet dat "EENDRACHT, %
MACHT la ?" • ' ' •• V l . %
Sluit U jsicli dan NU aan bij: %%
STICHTING !ÏNI'EWV«GUÏNEA VERB'ffND %
NEDERLANDrt- S/N,G.V..NU ' "

'

BEKNOPT- VERSLAG BETREFFENDE HET ONDERHOUD MET'ZlJNE EXCELLENTIE DE GOU-
VAN NIEUW-GUINEA OP DINSDAG, 31 JULI 1951' GEHOUDEN OP

HET MINISTERIE VAN UN I EZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN
te 's-GRAVENHAGÈ', 'Plein l,

Het onderhoud met Zijne Excellentie de Gouverneur van Ni'euw-Guinea, -
dé heer S.L,J.van WAARDENBURG nam ten 16,90 ure een'aanvang.

Aanwezig waren van het Hoofdbestuur en Ressort I-Rotterdam de heren/
Jacobs,Zwartjes^Pechler en Koomen>respectievelijk Voorl.Voorzitter,Se-cre
taris,Penningmeester.en Reasortsvoorzitter.der Stichting.
De vragen en wedervragen werden In het algemeen door de heer Jacobs, ge- •
steld en beantwoord, . ( • . '

De eerste'vraag luidde als volgt: • "...'
Wat heeft Uwe Excellentie bedoeld met de 'iri.'de pers en radio gedane'me--
dedeiing,als zou er te weinig belangstelling van Nederlandse zijde be-
staan t,a,v.de vacatures in Nieuw-Guinea i . , ' '"•.•'

Hierop w.erd door de Gouverneur geantwoord,dat hij voor radio en pers
te algemeen gesproken heef t. Zijne Excellentie doeld.e met deze .uitspraak
op de -top-betrekkingen van- diverse diensten, zoal s experts op het gebied
van techniek, ha ven- bos- en VliegwezenVecon°mie,enz,en dit-- wa'S' niet be.-r
doeld op een speciale groep Nederlanders,doch in het algemeen,Wel wordt
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natuurlijk als eis gesteld^dat de gègadïgden ten minste enige jaren
tropen- ervaring moeten bezitten. ...

Voor wat betreft de lagere '-betrekkingen, deelde de Gouverneur mede,
dat hij 'voorlopig nog voldoende werkkrachten heeft over wie Zijne Excel-
lentie zeer tevreden is. Bi j., '.voorkomende vacature s^ zal voorkeur worden
gegeveu aan Nederlanders, dié zich nog in Indonesië .bevinden, onireden de-
ze mensen voor het .Gouvernement van. .Nieuw- Guinea goedkóppce krachten
zijn in" verband met,:.de? overtochts-kosten en de arbeids-voorwaarden.
Dit wil echter niet- zeggen, dat men êerii werkkrachten uit Nederland zal
bet rekken* De ze zullen dan eerst aan fbocl komen, wanneer, dit gswenst en
noodzakelijk blijkt te zijn. ' '̂  . ,' ' "'

Alvorens verder te gaan, stelde, de' Gouverneur de vraag, wat de Stich-
ting met het woord "STAMLAND"- bedoeld, waarover in het orgaan.dat Zijne
Excellentie van de Stichting heeft ontvangen (No.3-.JIJLI 1951; wordt ge-
sproken,

Hierop werd geantwoord, da t de leden van de Stichting en meer' in het
bijzonder de in Indie geborenen, Ni euw-Guinea als hun Vaderland willen
beschouwen in zuivere assimilatie en harmonie en op gelijke voet met de
eigen bevolking* Ook heeft de 'Stichting onze straks in Nieuw-Guinea ge-'
boren nakomelingen op het oog, zodat hierdoor een herhaling van het thans
gebeurde in de toekomst niet meer zal kunnen voorkomen. Verder, dat de
Stichting hetzelfde doel nastreeft als het "Nieuw* Guinea Verbond" in
Nieuw-Guinea en door de Stichting getracht wordt zich. zo spoedig moge-
lijk met dat Verbond te verenig4n,zo'dat er slechts sprake is van één
Verbond met zetel in Nieuw-Guinea en wij hier in Nederland een afdeling
vormen, ,
De Gouverneur toonde zich door dit antwoord voldoende ingelicht en was
verder gunstig gestemd over -de voorlopige Statuten, welke in eerder ge-
noemd orgaan waren afgedrukt,

De tweede vraag,, welke vacature 's 'daar vervuld moeten worden en of
eventueel administratieve krachten/b„v*als ambtenaar, uitgezonden kunnen
worden en waaruit Zijne Excellentie thans zijn. personeel voor het. amb-
tenaren-corps putjis in het voorgaande reeds behandeld.

De derde vraag aa ngaande het reqxiest van Deventer- Studenten,, antwoord
de de Gouverneur, dat er voorlopig een geringe mogelijkheid bestaat, da t
enkele afgestudeerden der Middelbare Landbouwschool uitgezonden kunnen
worden, doch de kans Is groter voor hen die reeds enkele jaren praktijk
als zodanig bezitten.
De Gouverneur gaf echter de raad betrokkenen te verwijzen naar Ir. Perk,
als hoofd van het boswezen in Nieuw-Guinea, die natuurlijk in eerste in-
stantie kan beoordelen, welke krachten hij nodig heeft. De Gouverneur ,is
wel bereid zijn medewerking te verlenen, . \,

Op de vierde vraag aangaande de fi DAMES- "en HEREN-RIJWIELEN J|
mogelijkheden van arbeids-contractan-J' Sport uitvoering ,}
ten en z. g. Meisjes-werksters, daalde • fl Diverse kleuren. „
de Gouverneur 'het volgende mede. n , R. O E 3 ^
• De arbeids-contractanten,die desr . 'i Lodewijk Trip straat .8 ju/rqTEftnAM '«'
tijds uit Indonesië zijn gekomen, I'; 2e Nassaustraat No.QO ̂ ÖJ-™^ ; * <(
staan meer bekend onder de naam c=-z;=:~"----=====:==:=:s:=;==:ï=-=.-=-=zit
DETA-( Dien s t Economische en Technische Aangelegenheden) werkers, Deze
waren destijds in Indonesië' op kort^ verband aangenomen voor .hè p verrich-
ten van werkzaamheden op allerlei gebèed.Het. Is erg jammer, dat' destijds
bij de aanname van hen geen behoorlijke selectie is toegepast, zodat de
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gevolgen niet uitbleven,Onder hen. wa£ feii.fi alj^die enkel en alleen op
avontuur belust waren en personen met een zeer lage mentaliteit^ Deze
persenen zijn er naderhand uitgehaald en thans kan de Gouverneur.medede-
len,dat hij ?ver het algemeen tevreden kan zijn ever de rest.

De werkers zijn ondergebracht in barakken en iedere barak staat ender
leiding van een barakleider,die de tucht en orde moet handhaven*
Zaals gezegd warden deze arbeidskrachten overal te werk gesteld en is
natuurlijk de grote moeilijkheid om de juiste man op de juiste plaats
te krijgen,wegens de absolute onervarenheid. Öe een wordt te werk ge*
steld als timmerman,metselaar,grondbewerker oë bankwerker en de ander
als huisknecht enz. '; .
De Gouverneur heeft zelf thuis enige werkers als huisknecht in dienst.
Hij.is zeer tevreden over deze mensen bij gelegenheden als recepties,
die door Zijne Excellentie zijn gehouden,Zij hebben zich steeds correct
gedragen en £onen plezier in het werk,Zij doen' hun best.

Na beëindiging van het verband,staat het de werkers vrij te gaan en .
te staan waar zij willen.Zij kunnen ook in hun te werk stelling blijven;,
dit laatste geld uiteraard alleen voor hen,die gedurende hun verband ge-
toond hebben een bruikbare kracht te zijn en een goede mentaliteit te "
bezitten. '
Het ligt in de bedoeling van de Gouverneur,wanneer de begroting 1951-
1952,waarvoor hij in Nederland is gekomen,werdt aangenomen,we.er enige
henderden Nederlandse-werkers uit Indonesië te betrekken voor de uitvoe-
ring van de plannen in bedoelde begroting vastgelegd.

Als aan de uitvoering van deze plannen een begin wordt g6ma,akt,kGmen
er veel meer arbeids-perspectieven open,waardoor de arbelds-mtfgelijkhe-
den stijgen.Hiervoor is geld nodig,dat alleen van de Nederlandse rege-
ring kan worden" verkregen.

Aangaande de mogelijkheid om Nederlandse MEISJES-WERKSTERS zowel uit
Nederland als uit Indonesië op Gouvernement s-kantoren en als hulp in de
huishouding en in ziekenhuizen te plaatsen,antwoordde de Gouverneur,dat
dit plan reeds bestaat. Gedacht werd met 50 Q£ 60 Tropen-Nederlandse
meisjes uii Indonesië te beginnen.Zij souden dan in een 1-jaars contract
voor genoemde werkzaamheden worden aangenomen «Zij zullen eveneens in ba~-
rakken worden ondergebracht en »nder leiding worden'gesteld van barak-
leidsters, " " " .- :
De gebouwen,zouden door de DETA-werkers in hun' vrije tijd worden opge-
bou'wd' en afgescheiden worden door prikkeldraad.
Deze werkster kunnen na beëindiging van hun verband naar een andere
werkkring uitzien dan wel in het huwelijk treden»Dit laatste mogen zij
niet gedurende, het Jaar dat hun contract 'locptj wel mogen zij zich even-
tueel laten vérloven, ' . • •

Verder werd gesproken «ver het grobleëïii üer "TROPEN-NEDERLANDERSS",
zowel in Nederland als in Indonesie\Hierop werd d«or de Gouverneur ge-
antwoord dat dit niet in zijn bevoegdheid lag.Dit is een zaak,die geheel
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berust bj de Nederlandse rëgeringvWe. verklaarde de Gouverneur zch van
harte bereid r>m zijn volle medewerking. te verlenen'bij het ten uitvoer
brengen der plannen voor werkverschaffing in Nieuw-Guineaé

Als volgende punt werd over de mog'elt jkheden van de zich in Nederla'nd
bevinden Tropen Nederlanders,die op z,g»wachtgeld of pensioen zijn en
van hen^die destijds te Makasser reeds aëh vergunning tot binnenkomst in
Nieuw-Guinea van de Gouverneur hebben ontvangen,doch die wegens de onge-
regeldheden in Makasser naar Nederland werden geëvacueerd.Van deze laat-
sten heeft het Bestuur alleen uit het Ressort Rotterdam reeds een staat,
vermeldende'een 50-tal namen van ledenjdle in het bezit zijn van een
dergelijke vergunning, ' '
Van'deze kwestie is de Gouverneur geheel pp de hoogte,doch Zijne Excel-
lentie kan hier niet veel aan doen,omdat zij juist door het te Makasser
voorgevallene,door de Nederlandse rsgering. naar Nederland 'zijn oVerge-'
.bracht. Ook van de moeilijkheden vs.n werkverschaffing aan Tropen-Neder-
landers in Nederland is de Gouverneur op de hoogte en deelde mede,dat
zulks ree sorteert' onder de Nederlandse Sociale 2org. ;, • •',,;. , - •

De Gouverneur wil alle medpwe'rking aan heln verlenen,doch stuit zo.al's :
eerder gezegd 6P.de financiefe moeilijkheden,Hij ia namelijk geheel' af- ;
hanke lijk van de ..Nederlandse* regering :vpor wat betreft _de financiën, ': ' •
Als deze begroting wordt goedgekeurd j zullen er m,eer^mog"e-lijktieden-op. ge-..
bied Van werkverschaffing in Nleuw-<Guinea worden gebeden, ' : •<•>
Men mn'et niet uit het oog verliezen,dat het probleem"woongelegenheid" én
"voedsel-voorziening" een grote rol speelt. Ook hierdoor kan de Gouver-
neur niet «ngelimiteerd personen en gezinnen in Nieuw-Guinea toelaten.
Voor wat betreft de "woongelegenheid"^zou de(jGouverneur bereid zijn,zo-
veel doenlijk^de helpende hand te bieden aan"hen,die met een eigen.WQ-- . •
ning willen komen en' over een, eigen, inkomen ̂ .beschikken om vóór zich' en
z'ijn ge^ih te zorgeh, ; ' " ' •• ;
Aangaande' de voedselvoorziening is men in Nieuw-Guinea nog aangewezen op
de import.Wel wordt alles in het werk gesteld om niet alleen Nleuw-Gui-
nea self-supporting te maken,doch dat men uiteindelijk ook aan export
zou kunnen doen, ' % " '
In alle opzichten speelt momenteel GELD hier de hoofdrol en de' Gouver-
neur is in dit opzicht afhankelijk van de Nederlandse regering.-0

- . - .. • *<.'
Verder bracht de Gouverneur drie .punten naar voren,n.l,: :

1 -.dat de Tropen-Nederlanders nu eens eindelijk alle onderlinge ge-
schillen uit.de weg'moeten ruimen en de. politiek voorlopig bulten

' beschouwing moet worden gelaten, .
2 - dat er geen -controverse mag bestaan tussen de Tropen-Nederlander on

de autochtone bevolking!omdat men begrijpen*moet,dat hoewel de Pa-
poea qua intellect.momenteel nog Achter is,hij van de politiek wel
degelijk op de hoogte, is en', zich bewust is,dat hij in de naaste toe-
komst zijn zelfbestaur'zal verkrijgen?

3 - dat de nadruk moet worden gelegd op de werkzaamheden,die men daar
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moet verrichten.Mön moet de in Indonesië opgedane mentaliteit geheel
achterwege laten en zich niet bliridstaren ep te snelle promoties»Men
moet begrijpen^dat men niet meer te werk kan wórden.gesteld in vroe-
gere baantjes en dat ieder geboden werk beschouwd moet worden als
een beroep en broodwinning om zich ©n zijn gezin een bestaan te ver-
schaffen«Men kan nu eenmaal niet !allemaal baas aijn; er moeten ook
arbeiders zijn en men moet mét de Papoea in harmonie en op voet van
gelijkheid leven. Men moet döjtr zijft neus niet optrekken voor handen
arbeid en sjouwërswerk en zi^-^-'fisghOg achten voor "koelie-werk".-
Want ook dit werk zal door do' Nederlanders én Tropen Nederlanders
moeten worden gedaan en niet aan d© bevolking worden overgelaten en '
wij als Nederlanders en Tropen-Nederlanders- slechts de bevelen geven.
Die ti j d i s vó o rbij; (Onderstreept door Red,).

De Gouverneur haalde o.a,het volgende voorbeeld aan. Dcor de Gou-
verneur is zeer veel moeite gedaan bij de Nieuw-Guinea Petroleum Mi'j
te Sorong,om aldaar Indische Nederlanders als arbeiders te plaatsen.
Hoewel de maatsöhappij er in den beginne niet veel voor voelde,be-
sloot zij toch de proef te nemen.Er werden.enige personen te werk ge,'
steld voor de bediening van bulldozers,tractoren,enz. Deze personen ,'
voldeden zeer goed,doch na 5 maanden werken eisten, zij al s "employé",'
te werk gesteld te word'en en toen bleek dat zulks niet mogelijk was',
vroegen zij hun ontslagi
De Maatschappij had immers geen^employé's no'dig,doch wél arbeiders.
De handelwijze van de se mensen' i's niet bevorderlijk voor de aanname
van andere Tropen Nederlanders, '
De Gouverneur zei,dat hij het natuurlijk waarderen moet,dat mon vot<r*-
uitstrevend is,doch men moet zelf ook begrl'jpen,dat men zich niet ~
een- twee- drie een "positie "'kan verwerven, .

:::i i:::::::::; ;t;:::: t;:::::::;: i::
Wij brengen U een
NIEUWE STER onder de ACCORDEONS

SABATMI ÖHARLEROI

pe Gouverneur vertelde
de heer van HOOÏDONK zeer "veel "'t"
doet voor> toenadering en een'be-i
tere verstandhouding tussen de - -i
Tropen-Nederlanders aldaar en j
de aut ê chtbne bevolking,onde r < i
andere door het organiseren vaft t
voetbalwedstrijden'en het geza- t
iaenlljk beoefenen van sport en :
spel. <

' '•• »
De Gouverneur was zeor gunstig i
gestemd aangaande hét verzoek !
van de heer R,A,Jacobs,om lijs- •!
ten,vermeldende de antecedenten s
der a, s, werknemers zoals die .lii'-'-*
het orgaan zijn afgedrukt (No,3-S
JTJLI 1951), in verenigingsverband i
te doen opmaken en behandelen ' t
en zo mogelijk via het bestaan-- :
do Verbond in Nieuw-Guinea in :
te. dienen.Zijne Excellentie is

in knop -en pïanöklavier

Deze accordeons worden door de
grootste artisten in België be-
speeld. Dagelijks kunt U ze:-be-
luistereh op dé Belgische zen-
der s. Prachtig van toon en uit-
voering. Deze instrumenten zijn
van Wereldklasse,- Komt U 'eens
geheel vrijblijvend kijken, (Op
deze accordeons wordt 5 j'aar
fabrleksgarantie gegeven],

Alleenvetegenwoordiging voor
NEDERLAND:

Ie Middellandstraat 50a,
Telefoon 34885 --- ROTTERDAM

echter bereid,voor zolang zulks
nog; niet kan plaats hebben,deze- rechtstreeks van de^ Stichting te
ontvangen en zijn tussenkomst te 'verlenen em die lijsten aan d§ "
trokken instanties door te zenden.



Van een mogelijke k.quze "bepaling,kan. de betrokkene dan...door de be-
voege instantie op de hoogte wórden gesteld» . ' ' ; " '' :

Met nadruk wees Zijne Excellentie nogmaals op het belan'g'.'de a.s.eml-

franten middels de Stichting tordage ,voor fee: bereiden o'p hun taak enevensi-omstandigheden in NIEUW^GUÏNEA en. op, de grot e. moeilijkheden
die daar overwonnen moeten worden.

Het onderhoud verliep in een zöe3?rpre.;fctige en vrij'wel ongedwongen
sfeer. Te' 17,00 ure werd dit uiteraard Interessant on leerzaam onderhoud
beëindigd. . . ,„ . . . .

Het Stichtingsbestuur S.N.G.V^N.-

Voorgestelde WIJZIGINGEN en AANVULLINGEN op- dé Voorlopige STATUTEN als
vermeld in /Orgaan'Noi 3;*-'JULI 1951»-

Artikel 3*
De Stiöhting "NIEUW-GUINEA VERBOND NEDERLAND" kiest haar dcmicilie

te" Rotterdam» •
Artikel 3»

te lezen in plaatfc van "AfdelingTBe'sïüür", "Stichtingsbestuur" en verder
waar- in de Statuten gesproken wordt van "Afdeling" deze te wijzigen in
."Stichting" :

Artikel 4.
Bt doel'Van de Stichting "NIEUW-GUINEA VERBOND NEDERLAND" is:
- Nieuw-Guinea te houden onder Souvereiniteit van het Koninkrijk'dor
Nederlanden totdat aan het volk onafhankelijkheid gegeven kan worden

' en het cultiveren van dat land ̂ ïP̂ en̂ Q̂j Nederlanders;
- Nieuw-Guinea als STAMLAND te beEonSuweSvóor die Nederlanders,die
zich daar blijvend wensen te vestigen, in absolute harmonie en assi-
milatie' met do eig'en bevolking van dat land onder de eenheidsnaam
Van NIEUW-GUINEÖRS.

. - ' • - . • ' Artikel 5 .
b * een eenheid te brengen onder de Tropen-N,éder'lander.s en die' Nöderlan-

•ders,die Nieuw-Guinea als hun Vaderland Wensen ;te''bes.chouwerii
(Onder Tropen Nederlander s 'wordt verstaan > zij die geboré.n-én getogen
zijn in Indonesië en Nieuw-Guinea en'afkomstig zijn van'Nederlandse
of Europese, vaders)*

e - tussen -"instanties:" en "in" bij te voegen de woorden "en andere 11-
' chamcn".

h - het organiseren van bijeenkomsten al dan niet met filmvoorstelling
en muziek,ter versteviging van dé onderlinge banden onder de leden
en tot het aantrekken van en/of verstevigen van' de samenwerking met .
andere symphatiserende organisaties en personen»-

Artikel 6é
In de eerste regel tussen'"ereleden" en "en" in ie lassen de woorden
"buitengewone leden". . .
LEDEN enz,., tussen "rechtspersonen" en' "wier" de komma weg te laten en

tussen "treden" en "hebben" te voegen "schriftelijk"; het laatste
woord "benoemd" te wijzigen in "aangenomen".

ERELEDEN enz,..«.. geen wi jzigingérï • '-'• , bij te voegen:
BUITENGEWONE LEDEN zijn Nederlanders en zij afkomstig uit Nederlandse
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of Europese vaders^dle de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en
zuiver Nederlands en Nieuw-Guinees georiënteerde rechtspersonen»'
die *v<?g woonachtig zijn in Ind6 n'e s i-e $ die-hun wens hiertoo sohrif-
telijk hebben kenbaar gemaakt en als zodanig zlja aangenomen, . .

Arti^l 8.»-;
in de eerste regel' tussen de wo o r^ti "ö re lid" en "of" bij te voegen
"buitengewoon lid l fi-

. AjfyigAjg.» • t-e lezen;
Elk der leden van het Dagelijks EisfuW^V*. * « . . enz.-

Artikél jft»
fie tweed© zin te lezen»
Als voorwaarde op het aantal leder* wordt gesteld,dat deze ten minste 2
maanden écis lid van dat ressort 'staan ingeschreven en aan hun finanoië*
Ie verplichtingen hebben voldaan, '

Artikel 26,
Elk ressort is gehouden het Sticht ing abe stuur van oen v<?prgohomen

vergadering of bijeenkomst vroegtijdig op de hoogte te stellen en notu-
len of verslag daarvan 20 spoedig mogelijk aan hem toe te zenden*

Het Stichtingsbestuur heeft ten allen tijde ̂oegang tot deze vergade-
tingen-en/of bijeenkomsten; het kan zich door een of meerdere personen
doen vertegenwoordigen, •

Artikel 29. tf
Het Stichtingsbestuur vergadert minstens eens per jaar met de Raad

van Gedelegeerden. Deze vergaderingen werden genoemd :"Gecombineerde^Ver-
gaderingen" /kunnen 3 leden van - / / Be stuurs-

Bovendion/Eaafc de Saad van Gedelegeerden of djrlé ressortsbesturen
hiertoe onder opgave van redenen hun wens te kennen goven,

De oproeping voti?de-ze vergaderingen geschiedt op de wijze als voorge-
schreven in artikel 28.-

Artike-1 50.
de eerste zin blijft gehandhaafdj t erwi jl de tweede en derde zin in .dit
artikel komen te vervalle.n. Verder worden aan het einde van de eerste zin
toegevoegd ';de woorden "voor het kamende "jaa/r"*

bij te voegen: Artikel 50,A.
De Raad van Gedelegeerden kan evenals de ressortsbesturen onderlinge'

vergaderingen beleggen,doch zullen aich hebben te hp,udön aan het voörge-
schrevenen in artikel 26. • • •. ,

Artikel 50.B, .
Ter vergadering van do Raad van Gedelegeerden worden de voorzitter

en een secretaris Uit haar midden gekozen, , ' > • .
De op de laatst gehouden vergadering gekozen Secretaris &«rgt voor de
oproep van de gedelegeerden voor de eerst volgende vergadering van de
Raad van Gedelegeerden» ' : •'

Artikel 58, ' ':
k. ,...>** tussen de woorden "ereleden1- fen "zijn" in te laaseh de .woor-

den "buitengewone leden". ' ' ' -
bij te voegen: Artilcel 38,A, ..

De contributies zullen jaarlijks (op de Algemene.'Vergadering worden
vastgesteld voor den tijd van het.komende jaar.

TOELICHTING op de voorgestelde wijziging in de redactie artikel 4 en
artikel 5 - b,- der Voorl.'STATUTEN zijn gebaseerd op het vol-
gendeT
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l •» de resolutie van de Papooa-bevolking: aan S»]Vde Kpningin, zoal s af-
gedrukt in' ons orgaan Noi3 f*,';JULI 19.514. • • :* •

S - de belofte Van H» M. de. Koningin, in: Hare, Majesteit a. bekende radiorede
,waarbij tevens de regering (ziels Jiee.fjb,',uitgesproken,dat zij dé be-
slissing geheel aan'het volk" 'van!/!Rie:tfw-Guinea overlaat*

Als laatste wordt medegedeeld;dat .herhaaldelijk in de organen is geschre-
ven over het grote bevolkiags-ovérspi^ót ,'lii Nederland, .
De Nederlandse regering ëtelt al̂ s;̂ rHëtt.werk om het Nederlandse be-
volking s-o ver schot te spuien naar lAus'traliëjNieuw-ZeelandiCanada,enz.
Deze emigranten'moeten zi-ch aldaar, ai33ltni.a.ereri met de landsbevolking, ,
wil men voor zich en zijn nakomelingen 'eb'n,bestaan en toekomst verzeke**1
ren en grondbezit verkrijgen, Zij'zijn du s vörp l i oht een ahde re nat i o na-
liteit aan te nemen ten einde als',geiljkgereohtigde In dat ïand te kün4
nen leven. Zij kunnen deae omschakeling niet zomaar verkrijg en, doch moe**
ten eerst ten minste twee jaren bewijzen,dat zij met woord en daad ge-
heel in het volk willen opgaan*

Ten aanzien van de Tropen Nederlander^ die nog in' Indonesië verblijven
worden om zo te zeggen dwangmaatregelen toegepast»De' Nederlandse rege-
ring dwingt hen het "Warga-Negaraschap"aan te nemen*Zij kunnen,wegens
gebrek aan financiën hun overtocht niet betalen en kunnen daardoor niet
het land uit»De Nederlandse regering 'steekt hen de hand niet eens toe en
zij worden vrijwel' geheel aan hun lot overgelaten.
Deze mensen worden aldaar uit alle betrekkingen gowipt om eerst het be-
wijs te leveren^dat zij met woord en daad zich geheel in de Indonesische
samenleving willen -oplossen,Inmiddels verpauper-en en ..verhongeren deze
Tropen-Nederlanders.

De Nederlandsche regering heeft de NiS.B.'ers uit eigen vrije wil gere-
habiliteerd en toch moeten dezo mensen eerst het bewijs leveren,dat zij''
zich in de Nederlandsohe gemeenschap als trouwe leden weten te' gedragen;
Zij- worden gereclasseerd en mogen nog geen overheidsbetrekkingen ambië-
ren. Zij krijgen echter wel sociale zorg en steun',waardoor zij zich fat-
soenlijk door hun reclasseringstijd kunnen slaan,Dit heeft de Tropen-
Nederlander in Indonesië niet.
In Nederland worden de Tropen-Nèderlandera als tweede rangs Nederlanders
beschouwd en kunnen hier niet aan de slag»In de Berste KAMER heeft de
heer Schipper (Anti Rev. )geplei;t voor een spoedige inschakeling van de
Indische Nederlanders in het maats'chappe.li jk leven,aangezien zij'anders -
in een statische armoede vervallen, -
Dacht U soms,dat dit helpen zal? Dacht U inderdaad,dat het Nederlandse
volk zich tlaat wegdrukken eri uit hun., betrekking laat verdringen,om voor
de Tropen'Nederlander plaats in te ruimen?' •

Het landsvolk van Nieuw-Guinee-; «eist straks zijn onafhankelijkheid. Alle s
wat Nederlander' is,zal straks dua weer vreemdeling zijn.en men verkrijgt
geen grondbezit,Wat gebeurt er dan met de Tropen Nederlander?. Zî  worden
weer gedwongen Nieuw-Guineër te worden.,evenals thans in Indonesië' ge-'
beurt met alle gevolgen daaraan verbonden. Zij kunnen weer niet terug-
vallen- op Nederland,Dus vooral voor'de Tropen Nederlander is het daarom
van het aller grootste belang zich,rèeda THANS ui,t te spreken wat zij
wensen, ' ' ' ' • ; '
Gij- moet vooral voor ogen houden,dat de' oude of gemoderniseerde kolonia-
le politiek in de wereld hoeft afgedaan,-
Gij moet dus U NU uitspreken en met woord en daad Uw uitspraak gestand



doen. t . : . .
Spreekt gij TJ uit voor het Nieuw-Gulneërschap,dan zult gij dit ook moe*»
ten tonen en met het lahdsvolk van Ni'euŵ Guinea op voet van gelijkheid
leven,in absolute harmonie en assimilatiel» aanpassing Qf oplossing)».

De Nederlanders moeten dit besluit eveneens nemen,willen zij zich be-
geven naar het. land hunner .toekomst,toa»' nieuw-vaderland» Ook zij gaan
naar Austratlè', Nieuw-Zeeland, Can«&&,étt#,2°nder te weten wat' hen daar te
wachten staat-en moeten aldaar - vsg| 4l*UfJi aanpakken.

Gij moet zulks dus tui' ook doenf#p<Sat' fctraks1 bij d© opmaking van de
wetten en reglementen Van on voor dafc l&öd,daarmede rekening zal kurinen
worden gehouden.
Daarom is het van een absoluut bölftng. voor alle Tropen Nederlanders niet
mee-r te wachten,niet meer te twijfelen. 23. j moeten .een kloek besluit ne-
men en. zich uitspreken "voor1* of "tegen*'»'- ' -——-~~-~---~--—~—-—

Spreekt gij U uit "voo,r", dan zij t gij in onze Stichting óp Uw plaats
o '

OQQÖÓ
$ " - . •, ••

O P R O E P aan alle R$83f)RTSBE STUREN en CORRESPONDENTEN tot d© GECOMBI-
NEERDE BESTUURS-VERGADERING ten huize van de Heer R.A.Jacobs,
aan de Claes de Vrieselaan No»73a te Rotterdam (van station D.
P,te bereiken met tram lijn 15 en van station Rotterdam Maas

; met lijn 4) op ZONDAG , 2 SEPTEMBER, 1951• te 15 uurt
-ter behandeling van de ondqrvolgende agenda-punt on:

A G E N Q A ,
1 - Opening door de Voorl,Voorzitter ven het Stichtingsbestuur J
2 - Goedkeuring Voorlopige STATUTEN,
3 - Verkiezing van het Sticht ings- Be .stuur*

a - Verkiezing Voorzitter (de huidige Voorl, Voorzitter stelt zich ' ..
ter beschikking,indien geen andere oandidaten zich beschikbaar

' stellen); (Artikel 12)
b - Overige bestuursleden (Candidaten door het huidige bestuur Voor-?

gedragen zijn de'heren P.'P.Zwart jes, JkAéB.Pechler,D,-Ri jnenberg
(allen uit Rotterdam-) ,N.D.Tessensohn' en C»P«Burghardt (uit' den
Haag),J,Meijer (uit Deventer) en JiEUWasch (uit Dordrecht),
De namen van, andere candidaten die door, U zullen woi>de.n voorge-
dragen dienen ton minste drie dager! voor -de vergadering bij de
Alg., Se'cretaris -Rochussenst.raat 259B te Rotterdam worden ingo-
diend. • ' • ' •
Gekoz-en zullen moeten worden Vice: Vorz* >Alg* Secr» .'Se Secr. ,Ben-
ïiingm* en ton minste 2 leden (Ar1.11 en 12 2e lid]̂

4 - Taaü-verdeling Stichtingsbestuur (Werk-programma); :
5 - Vast-stelling contributie en aandeel voor de Stichting ska s en hot ,0r*

' gaan. . • ' • * ' . - ' . . . .
6 - Benoeming*Redactie-Commissie Orgaan, en Administrateur»
7 - Rondvraag, "'•' • •
8 - Sluiting, . •

In verTfiünd mot de belangrijkheid en de,urgentie wordt Uw aller komst
(eigen kosten) zeer 'op prijs gestold*De overkropping van werkzaamheden
gedogen gean uitstel, . . .
In verband met de plaatsruimte wordt verzocht#dat de ressorten zullen
komen met ten hoogste 3 gedelegeerden ., ,.
Deze vergadering is inderdaad niet statuair,doch de statuten moeten Im-
nog worden goedgekeurd ? . . . . ' , . . ' . . . -

, : '".. : Het VoorliStichtinssbestuur, :
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Nagekomen voorstellen 'aanvulling- Voorlopige,. STATUTEN: , • . ,
• • • • • ' ; Art.ike.l 5«- • • • _ • ' • .-'"' ;

Bij te voegen tussen haakjes j(Eeh r e a, s 0.1? fc kan- worden .gevormd' bij ten
minste 20 leden),. , • -,- '. : ;• '. .;/... . . ,„: '..

bij te voegen J • , Artikel 34«iAi ; ; : , ^
Voor zover een ressort nog geen 5© :ledën .telt jis het toch bevoegd een

gedelegeerde aan te wijzen*-.- . •" •• ;i ' ...•'•.
; ."-"' :. OOOO.OiOÖ .,..,' t, «•'. . j; •'

S P R Q.E P ter ALEGEMEtfE LEDEN- VEftjSApBRINQ, van RESSORT I. - ROTTERDAM
" te houden op ZATERDA^^ 35 AUGUSTUS 1951 te...,; l5uj>53
in zaal "U N I G" .aan 'de Nozemans straat te Rotterdam van
Station D»P.met lijn il \tiitatappen Hooidrlft en met lijn
4 en 16 uitstappen Viei*â bacht straat »-

A G ,E -N :D A
1 - Opening door de Voörl, Voor5;itèer Ressort I-Rotterdam;
2 - Benoeming Ressort s- Be s tuur» Momenteel bestaande: Je J*Koomen, Voorz^

H»L» Zwart jeSjSecr* , HOOFF,Penningm. ,én Feer en Mevr* Maass, com-
missarissen. Mevrouw Maass'stelt zich niet meer beschikbaar.

Vaststelling Candidaten vóór Gedelegeerden en candidaten om zitting
te nemen in het Sticht ing s -Be stuur» .
Voorstel contributie-regeling en "-afdraöht aandeel Sticht ing s-be stuur
Bespreking to geven Muziek- en cabar,ét-kunstavond tegen entree 'onder
leiding van de heer Pred.H. Belloni.ln de maand September 1951.-
Rondvraag.

3 -

4 -
5 -

6 -
7. Sluiting,

Het Bestuur Ressort I,

Geachte Medewerkers,
In de laatste tijd worde^ wij overstelpt met copy voor ons or-

gaan, waardoor wij deze niet in een orgaan kunnen verwerken* Wij zullen
trachten die in de volgende nummers op te nemen,doch behouden het recht
dié stukken voorrang te geven,welke voor de Stichting en de leden van
groter' belang zijn en welke voor .publicatie nuttig en nodig geoordeeld
worden* - • ' • • • . • • • . (• '. ' •.' • . ,' . ,;'
In ieder geval danken wij onze medewerkers voor hun bijdrageh,waaruit
blijk-t>dat' zij-met onze Stichting, niet alleen medeleven,doch actief
wonöen deel te nemen, . . „ •

Het Voorl.Stichtings Bestuur.

iS Pa» J a p . T O' E T
i j Stationssingel 30 - Rotterdam
ij Telf. 42007

f Komt U eens kijken naar onze uit-
| gebreide sortering ingrediënten
( voor de rijsttafelé
ij Ook verkrijgbaar: t'ahoe,taogee, •
|i taotJoo, enz,
ij ' Beleefd aanbevelende'

De tijd dringt! Sluit U aich spoe-
dig aan bij: Stichting • '
%IEUW-GUINEA VËRÈÓND NEDERLAND",-

-AGENTUREN & COMMISSIEBEDRUP i
" V A R I A " ' i

Claes de Vrieselaan 73a, i
ROTTERDAM !
- l

Belasten zich gaarne 'met op- •
drathten voor en van Nieuw-Gui-

;pp technisch gebied.
Kleine opdrachten, als het inko- [
pen van .materialen' voor land- enj
tuinbouw,hui shoudens ,f oto ' s ena j

jj rworden'door ons eveneens uitge* i
'voerd.- .....................
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HOLLANDIA-STAD (Nieuw-Guinea)

DE KQLQNISfBEg .

Van een ,onaer leden te Manokwari ontvingen wij ë en schrijven waarvan
de inhoud dermate belangrijk is, dat wij gemeend hebben hieraan middels
ons orgaan bekendheid te geven, mede omdat de daarin beschreven moeilijk-
heden van de kolonisten 'te, Manokwari^ uiteraard b'o.k o-hdervonden worden
door de klei n- landbouwer 3 elders 'in Nièuw-Guinea.
De brief handelt over het Marónl-plarl, waarvan welhaast alle in de nabije
omgeving van Manokwari gelegen gronden, die voor land- en tuinbouw in aan
merking komen, zijn uitgegeven, . .

Schrijver acht het zijn plicht te wijzen op de toekomstige moei-
lijkheden bij de aanvraag van gronden door kolonisten^diB zich in de Vo-
gelkop wensen te vestigen,/?. a» door 'hen in een gebied te plaatsen zonder
of met onvoldoende verbindingswegen, ' : .

Beter zou het zijn deze kolonisten tö verwijzen naar andere gebieden .
als Sarmi, Oransbari, enz» , of schoon oqic, deze gebieden vop.r de Kol'onisatie-
leiding vrijwel terra incognita zijn-, Men weet nog weinig van de mogelijk
heden in die verre streken jwelke bekendheid verkregen door enkele korte
verkenningen van adspirant- kolonist en.

Waar zulks zou neerkomen op een decentralisatie van kolonisatie be- '••'
voegdheden,acht de schrijver dit in de' huidige omstandigheden van proef-
nemingen minder gewesat» Het overheids-apparaat is voor een uitbreiding
van de koloni'satiea welke zover uit het centrale gezichtspunt is gelegen,
niet berekend, Hij acht het daarom gewenst de kolonist dichter bij huis
onder eigen controle te houden., waarvoor echter reeds thans de nodige
maatregelen genomen dienen te worden,

Alsdan zouden allereerst de bestaande' wegen en bruggen moeten woeden
hersteld, waardoor- Andai met zijn + 800 H.A.grRte vlakte over land be-n
reikbaar-zou zijn» Voorts zou ook de verbindingsweg Marigoopi - Wosi in'
het belang van de aldaar. gevestigde kolonisten in bruikbare staat die-
nen te worden gebracht , terwijl tenslotte tussen het perceel Kökkelink
en de Wosif§a - driesprong nabij het W* ai -hui g, waar een zestal Hvieren
strcmen die in de westmoessfm niet te doorwaden zijn, met spoed bruggen
dienen te worden gebouwdi Is het juist, dat een haven haar opkomst- dankt
aan de mogelijkheid van snelle lossing en lading van schepen, eveneens is
het een axioma dat een land slechts tot bloei kan werden gebracht, wan-
neer het wordt apen gelegd.

Daaraan zijn voorwaarden verbonden en een dier voornaamst'e is wel de
aanwezigheid van transport-mogeli jkheden,te water en te land, Dringend"' • ,
nodig zijn de- af voerwegen voor het verkeer en onk voor het .transport
van pcoducten, De Vogelkop is door het. gemis van wegen uitsluitend 'a'ange-
wezen op wat er transport en dit is nog heel primitief, omdat het land niet
over mechanisch 'gedreven vaartuigen beschikt» Bovenbedoelde voorwaarden
ontbreken t:e Manokwari en 'zullen daarom geschapen moeten worden, wil men
de kolonisatie doen slagen. De Stichting ^ voor Emigratie in Deii'Haag deelt
in... een harer brochures mede, dat men in ,Noprd Amerika en Canada Het
braakland bereikbaar maakt door Semi -permanent e spoorwegen. Als blijkt,
dat zelfs hierdoor het land niet rendabel te exploiteren is. worden ,de
rails opgebroken,doch de spoorweg 'krijgt een permanent karakté'r als
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maar enigszihó blijkt dat deze afvoerweg dienstig kan zijn om een
streek tot bloei te brengen,In Nieuw-Guinea liggen de meeste gebieden
braak en zijn nagenoeg nog;onbekend en onbereikbaar,Het la begrijpelijk,
dat het Gouvernement e,r weinig voor voelit veel geld te steken in de hui-
dige kolQnisatie-pog&rJrdat nog steeds.een experimenteel karakter draagt;
Toch i.s het nodig, da t; in het. belang van dit land (de laatste parel van
de gordel van smaragd*-Red,) alle'mogelijkheden'tot zijn ontsluiting
moeten worden uitgebuit en al is daar. niet veel geld voor beschikbaar,
het zou van kortzichtigheid ge t̂ ii gerij de -kans welke aan Nederland wordt '
geboden om - zij.het voor de naaste toekomst - van de huidige omstandig-
heden gebruik te maken,te laten voorbijgaan,nu bij een enigszins behoor-
lijke organisatie,nog voldoende werkkrachten kunnen worden aangetrokken;
Het is niet juist om nog te wachten',mét de votering van gelden voor
bruggen en wegen tot;de resultaten bekend zijn van al dan niet welslagen
van de- kolonisatie,zoals die zich ontwikkelde ha de aankomst van de Wai-
balong.

Onafhankelijk daarvan di.-ent men zich,te zinneïi. op de vraagtof Nieuw-
Guine'a inderdaad afwijzend .kan blijven g'taan- tegenover de~drang van Ne^
de r lande r s om zich hier metterwoon te vestigen, omdat zij 'in Indonesië
of in Neder j.and geen tehuis 7{meer) më.nen7 te kunnen; vindern : "

Begrijpelijk mag ook hierbij de realiteitszin.'niet' verloren gaan en
zeker rekening moeten worden gehouden met practische mogelijkheden,doch
de vraag-rijst of Nederlandse^verplichttegen tegenover de eigen lands-
kinderen mogen af stuité.n_ enkel oj? grqnd:?an o verwevingen t die - helaas""
nog steeds •j-pp financiële'Bezwaren gebaseerd zi jht

In de crisisjaren werden honderden mïliioenen besteed aan werkloos-
heidbestrijding en de sociale lasten die Nederland te torsen kreeg door
premiebetalingen op de werkloosheid,werden door de Staat gewillig ge-
dragen (Thans zien wij,dat v^or de Ambonnezen in Nederland voor 1951
een bedrag Van +_ 30 millioen is uitgetrokken,terwijl voor de sociale
vborziening in Nederland een post van 232 millioen is opgebracht,waar-
van alleen voor' de ouden van dagen een bedrag van 180 millioen is bë-
atemd). Het ligt verre van ons dit de betrokkenen te misgunnen,doch wel
doet het pijnlijk aan,dat voor de opbouw van dit land slechts een be-
drag van 24 millioen beschikbaar we.rd gesteld,-

Het is niet de bedoeling terug te,grijpen naar gebeurtenissen in het
verleden,te spreken over rehabilifeatie,maar wel om te proberen het
vraagstuk van het to be or not to be van de huidige-, kolonisatie te Manc
kwari,zuiver verstandelijk en zakelijk te belichten*

Het alles 'beheersende van de gehele kolonisatie affaire is het werk-
volkvraagstuk>Met geld,doch zonder arbeiders bereikt men zelfs op de
meëat vruchtbare gronden-niets» •

Java en Sumatra: trokken het kapitaal aan vanwege de goedkope werk-
krachten,die tot de snelle ontwikkeling d3eè» landen het hunne hebben,bij-
gedragen, . ' •

Nieuw-Guinea zal nimmer deze ontwikkeling kunnen tegemoet gaan — ge-
tuige Ransiki - zolang dit land niet,over voldoende 'en ervaren werk-,
krachten beschikt zomede over mechanische werktuigen,Dit is en blijft
de drawback van Nieuw-Guinea, :. , , ., •

•Mechanisatie van de landbouw,van de hout-exploitatie,van de havens >
enz.,teneinde zich daardoor minder afhankelijk te maken van de toch
reeds geringe Papoea-werkers,,is een hoofdvereiste,Door mechanisatie
wordt het gebrek, aan mankracht direc-t gecompenseerd;., verkrijgt men snel
het bouwmateriaal,versnelt men het tempo van de arbeid.Zo ergens,zal de
machine hier te lande in geen jaren de mens als werkkracht verdringen.
Het gebrek aan arbeiders is oorzaak van de vele misstanden,die in de
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huidige kolonie heersen en dri j vehjiot verarming der kolonistery ener*
zijdsysen tijdelijke sociale welstand der autochtone bevolking'ander"
zi jds. Hier moet' evenwicht; worden gebracht tussen vraag naar en aanbad
van werkkrachten en dit:kan slechts wipr'den bereikt door mechanisatie,De
hogere lonen,die hu, nog gullen stijgen, ter stimulering van het tekort
aan arbeidskrachten, zullen de levensstaïida&rd èp een n^g hoger niveau
brengen.:Import van werkkraöhtön-jtöeft ten tijdelijke Verademing,doch
biedt geen blijvende ver licht ing vlfot "$* economische gr$ei,de uitbreiding
van arbeidsgelegenheid,zal ook de vrtmg'ftacr krachten stijgen,Men m^ge
aan de gr,pei van dit land ttfljfelenjctuidfelljk blijkt zulks vooral in de
laatste maanden door gebrek aan werkvolk,

Is dit een tijdelijk Verschijnsel ¥ H&t antwoord kan ontkennend lul-
den, indien de p-olitieke ontwikkeling in Indonesiër de drang om te emigre-
ren zou stuiten,Niettemin zal steeds rekening gehouden moeten worden dat
in de naaste toekomst Nieuw*Guinea een toevlucht zal warden van vele, . '
uitgewekenen (ŝ ok van Overzeese N"edé-rlanders,die in Nederland een tijde-
lijk verblijf hebben gevonden,Red,)

Om al deze mensen te kunnen opvangen,dienen nu reeds o,p allerlei ge-
bied maatregelen genomen te-wcrüen en mag zulks óók niet alleen van - V
geld afhankelijk warden gesteld. :

De stelling "eerst bewijzen wat een groep vrije kolonisten^vogels
van diverse pluimage,waarvan hier* (Manokwari) slechts + 3Q/£ werkloze
mannen eh vrouwen,die zich dgor kolonisatie-werkzaamheden een nieuw, be-
roep hebben'gekozen - vaak onvrijwillig - vermag te presteren!l s onlco- -
gisch e n onredelijk, - •• • ' ' . . . . . . . • •

De huidige samenleving zal gedurende zeker 2 jaren niet self-guppór-
'ting kunnen zijn en al die tijd als een gesloten huishouding moeten wor-
den beschouwd, _ ' ~'

Maatschappelijk bekeken is zij ongezond en niet .economisch,want ge-
baseerd op een zuiver consumptieve gemeen schap. Me il leeft van elkander
en van de Overheid, zonder vooruitzichten op verbetering^omdat deze .ge* v
meenschap niet In staat Is, in haar samenstelling en slechts .beschikken-,
de over geringe- middelen,zich ernstig toe te leggen .om zich economisch
'Vrij" te maken, ' ' " • ' . . . • '

Slechts export van agrarische producten hout en andere bos- «n han« '
delsproduoten,kunnen de'economie van dit land helpen bevorderen.Én daar-
voor is het na«iig*dat de Nederlandse kegering de helpende hand biedt»
Haar houding mag niet altijd negatief, en afwachtend zijn»

Kleine bedrijven zpuden financieèT ge stéund kunnen worden,zomogelljk
ook met materieel,Met mechanische landbouwwerktuigen zouden de openge-
kapte gronden bouwrijp en plantklaar gemaakt kunnen worden.

Met een bevolkingszielental van slechts enkele-duizenden,die boven-
dien van de landbouw geen of weinig-verstand hebben en slechts met pa-
tjol en kapmes moeten werken,is het. onmogelijk een agrarisch land op te
bouwen.Van de Europese bevolking +ï20O zielen groot,beoefenen -slechts
+ 180 gezinnen de landbouw; zij occuperen +_ 1100 H,A,grond,waarvan tot
nu toe slechts 120 H,A,zijn ontgonnen en onseveer 40 H,A,beplant,Zij
zullen met de beperkte middelen waarover zij beschikken de bijna lOQO ,
H,A.bosgrond uiteraard slechtjs In ̂ angzaam tempo kunnen open leggen,al-
thans niet in de gewenste tijd om daaruit snel een eigen living te ver-
kri j gen. Hierin moet het Land de '.kolonist tegemoet komen om 'eventueel
tegen betaling meehanisohe^ huïp bij de ïandübuw' te verlenen;

Een p<501 voor mechanische laridbquwwerktuigen op commerciële basis,,
dient te werden opgezet voor het verlenen Van bijstand- aan de kolonis-
ten bij de openlegging en de bewerking van hun gronden,Wordt deze hulp
niet verstrekt,dan zal deze kolonie als agrarisch object geen hoop ge-



koesterd te worden. Er moé% .een gezonde wisselwerking "van bëlaïtgen zijn
tus$en landbouwers en sta'dsbewonérs^néringdoenden^eniidit is slechts mo- .
gelijk als••'• beider, belangen economisch samen kunne.n,.-worden geweven.
Immers,'gaat "het de landbouwer -goed*, dan pröviteert daarvan .pok de stads-
bew9ner» Een'-bloeiende" lndustrlejflie«. dé1- landbouwproducten .kan verwerken
en af nemen, bestaat nog, -niet, zodat • i:-.,-. d$ Nieu;W-Guin-ea* landbouwer zich in,
de e-ersté-.tijd'«zeil moeten toelaegeïî o-jr.<iö verbouw-, van :voedsel-p,roduoten
ter voorziening in 'öigerî 'b1ehoef4©ilL«''E'ö#j|5't;i;.ial-s.:.een landbouw-over schot Is
of wordt verkregèïïj'gescMkt voor\dê''.e:spo,rt,wordt, de ge slot enheid.de r : ko-
lonie doorbroken. Geleidelijk aaii ial échter de grond de; producten voor
de eigen industrie mbeténf •öpleverèriylfet i-s daarom'van'het uiterste be-
lang het Amban- en Maroéni-plan ui,t te voeren om dusdoende, uityoerpro-
ducten te produceren b.v,cassave-meei'jga'plek,mai5,sojab.onen etc.

Een zuivelindustrie,zij het op bescheiden schaal moet 'worden op'ge- '
bouwd} hiervoor dient melkvee uit Nederl-and te warden geïmporteerd,Hier-
voor is het nodig,dat enige hollandsé boeren, meekomen,die dadelijk b'ij
aankomst over weidegronden en stallen moeten kunnen beschikken.Dit alles
kost geld,maar ook hier moet de koŝ t voor de baat uitgaan. " '

Met het bovenstaande wordt niet betoogd,dat het Gouvernement van N.G,,
het gehele kolonisfctieplan financieren moet,maar het kan door steun te
verlenen het tempo van vooruitgang .vérsnëllen:,.Zonder de ; daarvoor eeei- '
gende,middelen,zal de kolonist niet vooruit kunnen komen en tenslotte
v e r p'aup e r en-> • ' r- . ": '̂ ""~' : ! " " ! "

rliet Gouvernement moet verder kunnen zien dan .de onervaren kolonist.en
daadwerkelijk leiding en voorlichting-geven aan dé kolonist,Doet zij dit
niét,dan behoeft onder de huidige omstandigheden van de kolonisatie in
haar huidige vorm van simpelhei-d,weinig goeds te worden verwacht,-

• . "oooooOöoooo
oooOöoo

ABNORMALITEITEN

Legio zijn in de laatste tijd de 4clachton,die wij van( de huisvrouwen
ontvangen over de totale afwezigheid van.de zo hoogst no'dig'0 levêrisiftld-
delen en'huishoudelijke artikelen. Reeds enige weken is b.v.geen was-
zeep meer aanwezig,geen beleg, voor het brood,evenmin marga!rinebotèr-, '-
Een tijdje torug geen suiker..;en .geen' me,.ld, . ._, ; ' _ . ' . . . . . ' .
De hui s vrouwen, die het toch al niot 'zo gemakkelijk'hebben-, om de dage-
lijkse pot klaar te maken^vragen zioh af waarom.;deae ̂ rti-kelen niet ge-
regeld en .in voldoende voorraden kunnen worden;aangevoerd» Óf zou het
mogelijk z'ijnidat dé̂ Chine-se'tokohoüde.r.s deze artikelen wegstoppen om
ze in het biiinënland'te'gen hogere prijzen te kunnen yé.r kap én, zo al s kort-
geleden gebeurd is met de. boter? Nergens was irteer margaririëboter' te ver-
krijgen, doch toen een onderzoek'wetd gelast in .de;;goe4angs van de Öhi-
ne es .tokohou.de r s, kwamen kisten vol tevoorschijn. ,. , '" H

Wat altijd-en in ruime mate wel aanwezig is, zijn kruiken jenever,•
waarmede onze jonge werkers én Papoea's worden vergiftlgdl Het kwaad, :<

dat hierdoor wordt ge sticht,begint al bedenkelijke vormen .aan te nemen.
Moer blikjes; meer huishoudelijke artikelen,meer textiel,ook cohfec-

tiekle.ding, schoenen, sokken, waszeep én minder sterke drank, dat is'wat wij
hier dringend nodig hebben,- .: -'"'"" ' ' . , . . • ; . ' ' • . ,

Wegens plaats g'etirek kunnen wij niet alle voor ons belangrijke artike-
len uit het N,G'. V,Orgaan opnemen,doch zullen die in ons'volgend orgaan
verwerken. - Redactie*-
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Onder di£ motto schrijf- ik w«er enkele regels omdat mijn hart thans
van enige vreugde vervuld is.J$,"eindelijk" schijnt een gedeelte van
mijn levens-ideaal verwezenlij'kt t & 'worden, '

In de destijds verschenen bladen, j"Wedèrlanda Nieuw-Guinea",het orgaan
van de "Neving" af d, Rotterdam,he1f-11$ ̂ tgads,. gestreden voor de kle.ine
Indische Nederlanders-,zoals ik ©ffl<?0Se éöli ben. ' -

Ik-ben per l JUNI 19S1 uit de '**N0ying" getreden in d© allereerste
plaats omdat deze vereniging de bslangon van de Indische Nederlanders
in het algemeen,in het bijzonder van de kleine man hier in Nederland en
nog meer in het bijzonder',die van hen in Indonesië,niet behartlgde,het-
geen ik in mijn verzoek om afschrijving ook heb medegedeeld» V^prts em<-'
dat' de "Neving" een ander doel nastreeft dan door mij w<?rdt voorgestaan»

Alle uitgegeven organen,05>k de thans verschenen nummers van "ONS
NIEUW,StAMLAND11,werden en worden .nóg steeds aan verschillende voormannen
van verenigingen,politieke partijen en aan de pers gebonden.

Gij,lezeressen en lezers,weet wat ik in'die organen steeds heb ge-
schreven en gepropageerd,Qok bij de oprichting van de "Nieaw-Gulnea Ver*
eniging" te Dordrecht.als onderdeel van de huidige Stichting' "NIEUW-
GUINEA VERBOND NEDERLAND" heb ik voar genodigden een lezing 'gehouden:en
de noodtoestand van de Indische Nederlanders in Nederland en moer in
het» bijzonder van heft. in Indonesië vilt 'een gezet,Ik heb t»en gewezon op
de vers'Chlllen in behandeling van -de Indische Nederlanders en van die
der N.S.B't'ers in Nederland,welke liatsten een-reclasseringstijd moeten
doormaken* In vijf dagbladen zijn t<?en goede re cent i ê  ver schenen, doch '"•
hot is jammer,dat juist dit deel varju mijn lezing niet door de verscHil-
lende dagbladen werd opgenomen, . ,

Thans mag ik mij gelukkig achtenïdat de Nederlandse regering de klei*
ne Indische Nederlanders ik Indonesië eens ondetf de loupe gs.at-nemen en.
ik het gevoel kan hebber! hieraan een-klein steentje te hebben bijgedra*
gen. Leest U maar wat in het "Rotterdams Nieuwsblad" van Vrijdag,10 Au-
gustus 1951,pagina 2-eerste Ulad gedrukt staat»

Wij moeten echter de verwezenlijking daarvan,afwachtent
Wij zijn dan ook nog lang niet aan ons einddoel on moeten nog blij-

ven strijden,Het hangt NU af,yan ONZE HOMOGENITEIT,ONZE EENDRACHT.
Aan U staat hét thans om eendrachtig in een Verbond met een "doelstel-

ling te tonen,dat het ons ernst Is en wij alles op alles willen aetten
om het einddoel van onze strijd verwezenlijkt te zien,-

Sluit U daarom "en masse" bij .bïize Stichting aan,opdat wij spoedig
met het "NIEUW-GUINEA VERBOND" als |én:man staan met hoofdzetel in .
Nieuw-Guinea, Hiervan ben ik overtuigd! . .. .

Leest gij nu het- boven bedoeld^, artikel, hè t we Ik hieronder in zijn '
geheel is afgedrukt.Do Onderstrepingen zijn van mijzelf, ' ' '

- R»A,Jacobs»
Dg "KLEINE INDO" STAAg VOOR EEN ZWAftE BESLISSING.

Het is niet uitgesloten,dat de voiksverhulzing van Indonesië naar
Nederland hét volgend jaar zou worden afgesloten met een massa-evacuatie
welke aan de gerepatrieerden en de Ambonnezen,die Sier reeds een onbe-
haaglijk onderkomen fcofcdqn,nog een grote groep in de tropen gew*rtelden
zou toevoegen,Met deze mogelijkheid- voor ogen zoekt de Nederlandse re-
gering,naar wij uit zeer betrouwbare broïi vernemen,reeds geruime1 tijd
naar emigratiemogelijkheden in Noumea (Frans Caledoniè') en in Austra-
lisch Nieuw-Guinea» Of de.ze pogingen enig resultaat zullen hebben^kan
thans nog niet wöi'den gezegd.



- 80 -

TERMIJN LOOPT AP*
Bij de souvereiniteitsoverdracht

hebben de in Indonesië woonachtige
Nederlanders een tweejarige optie
op het Indonesische staatsburger*
schap gekregeniVóór 27 December ,
van dit jaar zullen zij dus raoeten
beslissèniof zij het zogenaamde * '
warga negaraschap aanvaarden dan
wel Nederlander en dus in Indone*
sië buitenlander willen zijn;Vo.oïr-
al-voor de kleine Indische Neder-
lander is deze keuze moeili jk*De'
meesten van.deze groep zijn gebo-
ren en getogen in Indonesië en het
valt zwaar,in het moederland vreem
deling- te wo r den. Maar no g mo e i l i j •*
ker doen de meesten afstand van ,
het_ Nederlanderschap in ruil vooi*
een wSrga negaraschap.,dat ten slot
te maar een beperkt Indonesisch
staatsburger schap i s geblokën/want

ten bij voortiaat,op welke,.opnditie3
Onderde gewezen' ambtenaren zijn er
echter veel, die een zeer lage onder
stand of een -klein pensipent je ont*
•vangen'. (het zijn dan óók de beter
jge sitfüe erden ̂ di e zich van he't 'lot
..der kleinen niets aantrekken* J* )
tri • ̂ Indjmagijeunnen . zl| tóch hun

~ kri
dörlahd zouden zij: armoede gaan. Tij»

De -Nederlandse regering onderneemt
daarom stappen tot wijziging van de
ga'rantiewet, zodat .-.ook .bij : blijvende
vestiging In Indonesië de garantie

volbloed-Indpnesiers worden toch
voorgetrokken., (ook in Nederland»Het
hemd is nader^ dan de rok«, J, )

Reeds nu staat vast,dat het me-'
rendeel van de Nederlanders de op-
tietermijn ongebruikt zullen laten
verlopen.Degenen,die tot dusver
warga negara werden,vormen een te'
verwaarlozen minderheid en het In-
do Europees Verbond,dat zich vopr
het warga-negaraschap van zijn le-
den heeft uitgesproken,heeft het
vertrouwen van een groot deel van
zijn leden daarmed verspeeld»Naar-
mat e de beslissende datum nadert
zal het aantal gegadigden voor de
Indonesische, nationaliteit wel toe
nemen,maar de meeste Nederlanders,
zowel die van gemengden bloede als
de "volbloeds",zullen hun Nederlan
derschap niet prijsgeven,En dat
terwijl men toch werkelijk niet
kan zeggen,dat de Nederlandse re-
gering de laatste jaren de trouw
in de tropen heeft aangemoedigd.
(Neen,heeft medegewerkt,hen inde
poel te trekken,duwen)J.}
GARANTIEWET (wat volgt,dik gedr.
Ambtenaren in vaste dienst en

werknemers op Europees contract
kunnen de 27ste December straks
zonder veel' gemoedsbeweging laten
verstrijken.Zij kunnen desnoods
altijd naar ïïëderland terug en wê

onverminderd yan kracht; zal bij jven
( wa ar om ni et t e vo r en ? Men vóórkwam
Immers hierdoor reeds toen. alle na-
Righeden en moeilijkheden' ook van de
Nederlanders zelf ? J. ) Daarnaast" o-
•Vierweegt de regering een wetsvoor*»'
stel, waardoor feok op voormalige Nö«
flérlandse ambtenair-an^die het Indo» "
nesische ..staatsburgerschap hebben

van toepas-
sing zal wrarden. verkaard .voor wat
<inde r stand ên~ .pen s l oen betreft. ( dQ
reoTasseringstï jd wordt hierdoor ,
dragelijker, Dit wordt de N.S.B'̂ r
toch ook gegeven? Ji ) Dit voorstel
aal aan Djakarta ter goedkeuring
worden voorgelegd,
Problematischer is de toekomst van
de tijdelijke ambtenaren, de jgleing
particuliere werkera zonder Europees
contract en de werklozen. Tot deze
gl-bep behoren inT hoóTdzaak de "klei —
ne Indo 's", Het moet al heel gek lo-
pen^als deze kinderen van het tro-

penland in Indonesië nijpend gebrek:
j den en hè t . staat - wel va s ̂ dat 'gif j

slecht's daar op 'hun gemak^voe-'
3tgn en in ^ederland maar e'en zeer
trie st 'leven z'ouden hebben. Maar zo-
ver zij geen volwaardig .aandeel heb
ben in het productie-proces, i s het
zeer de vraag of de Indonesische re
gering hen injhet land wil houden»
als zi j d'e Jndbnesigche nationali-
teit niet wielen' aanvaardend "~"
: Ondanks alles zullen ̂ ve r sQhejdene
kleine luiden :aan hun Nederlander-^ '
g'chap ya s thouden , 'Den -Haag • wil daar -
om in de -eerste plaats trachten, 20-
velen ala mogelijk is aan een be«
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staan in Indonesië te helpen,door De mogelijkheid blijft dus bestaan,
het verlatten van geldelijke onder- dat Nederland volgend jaar nognneer

, stand en door arbeidsbemiddeling, .kampbewoners krijgtt
waaïfilijrkerkeli'jke organisaties aft {pit komt dan weer ten lastft. van do
sociale verenigingen wQPden ings* ««Mltfriandse bevolking (hoger belas-
schakald.Verder wordt,zoals gezögè :$&iK ea sociale lasten),die het dan
is nan r; ui twi j kmoge lijkheden ge- '»% Moeilijker zal krijgen en Ons
zocht;Emigratie naar Nederlands uw Jfcog meer klem gaat qualifiseren
Nieuw-Guinea of naarr de WestÏB als^ndringers'^dle hen het brood'
•slecht a •Voor, één klein aantal ge se- uit de mond nemen,Waar de Ned.Heg,
ïeoteerde vaJ^meJisenVdie bovendieft ' 7:do eigen bevolking tracht te spuien
m̂ t een karig begin genoegen wil- "op de goedkoopst mogelijke wijze,zo
ten nemen j we'ggelegja,, : " "zal ze ook TJ trachten te-spuien

fc=:==:==:=====3=3===:r:====;==:==s===:==:8:==:5ŝ  -naar Frans Caledonië. Ze 'is dan van
jj EENDRACHT,MAAKT MACHT ,moet nu de j j d© zorg af,want ge wordt övergehe-
;j leuze .zijn,Wacht niet tóch morgen, i! veld op de Fransö legering.Hier
===̂ =s='s=========s=====:=======srsKi:==:== komt het op nee r. J.)

•*•
Hetgeen Ik te Dordrecht toen preclés^éezegd hebjig onde.r meer het vol-
gender" ........... Wat zouden de Nederlanders zelf zeggen,lndien d©
"regering zo maar een groep Nederlanders hier bij de kraag zou pakken,
"de-ze op de boot zetten,naar elders'doet vervoeren en dan zeggeni*Zie
"zo. Je bent geen Nederlander meer,maar vreemdeling?" Ten aanzien ..van de
Nederlanders zelf wordt dit echter niet "gede.an,dooh men maakt een zo
aanlokkelijk mogelijke propaganda vóór emigratie naar Cahada,Australië,
enz.Men maakt met regeringen,waar orde,rust,velliglieid on vï»ede hee|»at'
zo voordelig mogelijke overeenkomsten en verd«P W>r4t> hot aan de absolu-
te vrijheid van de Nederlanders zelf overgelaten hun keuze te bèpalënT"
Voor de Tropen Nederlanders wordt een andere weg bewandeld en een ande-
re maatstaf aangenomen,Deze Tropen Nederlanders worden gedwongen in ïn-
donesië te blijven om Indonesiër te .vworden,Of dacht U,dat de regering
tegen feen gaat\zeggentKom lieve trouwe Nederlanders,kom allejt maar naar
Nederland;ik betaal jullie reiskosten wel en in zal verder vbor jullie
zorgenl" Neen hoor,zover is het heus niet.Alleen de in absoluut levens-
gevaar verkerende Nederlanders worden hiermede geholpen eri zij die aan-
spraak maken om naar Nederland te komen,worden hiermede geholpen,Da
rest.de zogenaamde kleine man en de particulier moet de reiskosten zalf
betalen en .van waar halen zij het geld? Verder heeft het Nederlandse
volk zelf een uitloop- voor vrijwillige emigratie naar Australië,Canada,
Zij-;hebben hun home en' hun werk. De Tropen Nederlander heeft geen uitloop
vanwegö hun huisdkleur.Deze kleurlingen worden in het Britsche gemene-
best geweerd. Leve de zó--geroemde Democratie!
Daarom -dan. .ook Is de grondgedachte-,in de eerste plaats te werken Voor
de transmigratie van ALLE Tropen Nederlanders .zowel uit Indonesië als
in Nederland.'De eerste vanwege huri |reiligheid''en'dö abjsnlute noodz.aajc
en de laat s t en, omdat' deze in Nederland zich niet thuis kunnen gevoelen
en aarden,Bovendien moeten zij immers in Nederland vérder geholpen wor-
den aan kleding,vo.eding^huisvesting-en werk,terwijl het eigen volk In-
het eî en land deze noden en, behoeften zelf hoogst nodig n&oïtt,,...,,"
' • Eeh ander passage uitrtmijn causörie is: ,
"• »*,.**.,,» In Indonesië worden de Tropen Nederlanders het brood uit
de mond genomen en zouden daar móeten verpauperen en verhongeren;Zij •'
worden aldaar verplicht het Indonesische staatsburgerschap aan te nemen,
zonder énige garant ie ~van- een bestaitnsmogelijkheld.Hét is immers ook
zeer logisch, wanne er een. Nederlander door dwang Indonesiër3 gewprdën is,
tezijner tijd uit een overheidsdienst wordt gewipt teneinde plaats te
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maken voor een eigen landgenoot» 2e"waren immers hun vijanden en door'
de Nederlanders gedwongen Indonesiër te"worden.Dacht U somsjdat de Ne*
derlandse regering 'zulks ook niet zou: doen? Latön wij maar eens in Ne-
derland zelf kijkeruNeemt de Nederlandse .regering de N,S.B,Vers zo maar
in dienst en dat niettegenstaande die zelfde regering uit eigen beweging
hen rehabiliteerde? Neen höör^eerst 'een reclasseringsti'jd van een^twee
en zelfŝ vijf jaren en dan pas , samcr?. in het volle leven»Dit zal precies
hetzelfde zijn met- de Nederlander-s iri <ï|l'donesië;die door dwang Indone/-
sièVf-zijn gewordenÜZij worden uit alle Diensten gewipt met als gevolg
verpaupering en ver honger ing j om''niet verder te spreken van de beledigin-
gen, teïreur,ontvoering enz»
De N» S* g é J er s krijgen tenminste nog een onderdak en sociale steun til**'
dens hun reclagseririgsti .j-g» Wat kri .j&Eï&ej-. Indonesië? geworden ¥rppTenMe-
'de'rTander daar?De Tropen Nederlandera' ian Indonesië wensen echter hun
Ne de rlande r s chap' geen vaarwel' te -zeggen en wensen te zi j n en te blijven
"NEDERLANDER" enz, , i.......:,...",- ' > . ' ";
/ Als' slot uit mijn causerïe haal ik aan de volgende passage:
".....*•*.. Als uitgangspunt wordf-ifti-de eerste plaats genomen,te werken
voor de in Indonesië geboren Néderla-jiders,omdat zij ook thans weer de
pioniers zijn en reeds sinds 1926 de -eersten waren in de strijd om. Nieuw
Guinea,wegens het toen reeds voo-r hed zo urgente belang,
Voor hen was het TOEN reeds een' levensbelang', het geen THANS in grotere
en dringender mate het geval is, ............ n,-

• t

De Nederlandse regering doet aan een z»g»uitverkoop van haar Volk>
Welaan dan regering,voldoe nu eens aan onze harte wens sinds 1926«
Ik haal hier aan de noot van de redactie op bladzij 8 Orgaan No,3-JULI
1951: "Dat de Nederlandse Regering eïi het Volk en hot Vorstenhuis door-
"drongen moeten zijn van het feit,dat juist de Indische Nederlanders
"tijdens de oorlog (slag bij Tarakan^Palembang en zeeslag in Straat Ma-
"kasser) en tijdens de "Japanse bezetting goed en bloed hebben geofferd
1*voor de Nederlandse zaak, Nederland .staat hier voor een ere schuld, dié
"alsnog royaal moet worden gehonoreerd*Duizenden Indische Nederlanders.
" in Indonesië en Nederland kijken thans uit naar de dag,waarop dezö
Vereschuld ten volle zal worden gehonoreerd,in de vorm van algehele o*»
"verbrenging van hen naar het Tropisch Stamland Nleuw-Guinea» enz.,,.»"

Wij wensen aldaar te zijn NIEUW-GUINEERS en met het Landsvolk al-'
daar in harmonie en assimilatie te leven^voor alsnog onder Souverelni-
telt van het Koninkrijk der Nederlanden,.het Vorstenhuis en de Neder-
landse DRIEKLEUR,totdat aan dat Volk onafhankelijkheid gegeven kan wor-
den. Verkoop ons niet uit aan andere landen,zoals Frans Caledonië,
De leden van onze Stichting hebben zich bij-artikel 4 onzer Statuten
uitgeaproken NIEUW-GUINEERS te willen zijn en zullen hiervoor strijden
met alle geoorloofde middelen en langs wettige wegen (Art,5 - a)

Aan U leden staa£ het thans verder te' tonen in een eénheidsfront,'
in hechte band in een VERBOND,de S.N.G,V.N, en zo mogelijk het N.G.V.
te willen strijden en alle geschillen opzij te zetten»De tijd dringtl

$nze strijdkreet is:
«IN HECHTE EÊNHEIDSBAND VERENIGD IN ÉÉN-VERBOND, OP NAAR CSNS . NIEUW

STAMLAND, , % I. E U W • G U; I N E 'An«-
k . r r * '

'•- • ' R» A t Jacobs.-
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Ingezonden (naam en adres van "insider " i's oh s bekend).
HET NIEUW-GÜINEA IJVEREN GORDIJN.

• Uit het Afdelingsbestuur van hot $>Ö»t. zijn uitgetreden de heren Mr.'
W, R. Becker en W. van der Leo. Redesĵ fe 8:1̂. '-de' corruptie ondsr de ambtena-
ren, die voor het zeggen hebben. Dé Hr. W* Van" der Lee, die veei. heeft kun-
nen doen voor onze -jongere arbeidsrs.,:aange'worvön met vele mooie beloften
uit Java, moest op een '̂zachte wenk"' het land verlaten en vertoeft thana
in Nederland. Hij gaat binnenkort haar Belgisch Gongo,waar hem een mooie
job is aangeboden. ' '•>.
Als ambtenaar voor Socialezaken hooft hij met "veel pijn11 een luttel be-
drag van de begroting kunnen loskrijgen, teneinde hiermee de noodtoestand
onder onze jongere arbeiders te kunnen lenigen, Doch dit bedrag is ech*
ter niet. voldoende oni dé a-sèciale toestand onder deze arbeiders op te .
heffen. Deze arbeiders wonen in krotten, waar fcij 's nachts, als zij op '
hun schamele bedstee (?) te ruste leggen, de melkweg kunnen aanschouwen,

Ruim 4 jaren hebben deze jongenë hard gewerkt, uitgesloofd! en doornhtan
iJTferig© handen zijn mooie woningen verrezen óp plaatsen, waar vroeger
mensen stierven van zwartwaterkobrts. Er zijn ettelijke van die woningen
die ruim 2 maanden leeg staan, en voo^ wis zijn die bestemd? Voor de ar*-
beiders? Bel neen, zij kunnen teruggaan naar hun krottenjmaar die wonin-
gen zijn bestemd voor uitgezonden .grachten uit'. Nederland, '

De Heer Picardt van het Hoofdcommissariaat te Djakarta>die kortgele-
den voor dienstzaken naar Hollandia was gegaan werd na aankomst door do
besturen N, G., V, -Hollandia Stad - Hollandia' Havei? en het Hoofdbestuur ge-
intervieuwd', 'Natuurlijk zullen de lezers vermoeden, dat het interview zal.
gaan' over b.g«geschetste wantoestanden, Mis hoor, de hepen bestuurslödèn
vroegen de heer Picardt, wanneer hunne familieleden, die nog op Java ver-
toeven, naar Hollandia zullen worden overgebracht»

De heren werken precies in de lijn van de Regering, die waar -mogelijk'
is> discriminatie ial toepassen. Wat; gij niet wilt , dat ̂ U geschiedt, doe
dat een ander '.niet , • De Heer 'Mr,W,R,Bgcker i.s thans onderweg naar Neder-
land. Hi j heeft er genoeg van. • ' •

Insider.

Noot Redactie* In het N, G, V. Orgaan No,6 Juni-Juli 1951 staat een deel '
~~vah de Notulen van de Algemene Vergader jtng van de Afdeling Hollans

dia-'Havoh van het NIEUW-GUINEA' VERBOND, gehouden op Zondag 21, Januari
1951, Op deze vergadering, zo lazen wij uit hot ons bekend gewordene,werd
ook over het gerucht ge sproken, als zoude' e'env ambtenaar nimmer de functie
van Bondsvoorzitter naar behoren kunnen vervullen-. Er werd toen eenstemmig .,
ten gunste van de huidige Bondsvoorzitter gestemd.

Wij hopen dan ook, dat het b'etrokken bestuur ons het een an ander over
het bovenstaande wil mededelen.

Voorts- kunnen -wij mededelen, dat wij de indruk wel hebben gekregen, dat
voor de jongens weldegelijk het een en ander, wordt gedaan, al is het niet
altijd direct :naar< do zin en de wensen van hen,. In Holland zult g© het-
zelfde vinden onder de arbeiders*

Omtrent de kwestie der barakken, laten wij hier een artikel uit ge-
noemd organ volgen, , • , - ' " • ' ' . -

MODEI.BARAK- No. . 8S, - . ' : •"
Dat de Overheid dé no oüz ake li J khö i d hè e ft Ingezien, dat het niet lan-

ger verantwoord is, onze werkers in de huidige oude- en onhygiensche barak
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ken to huisvesten-wordt thans aarijgjOtopncl door het bouwen vapr nieuwe ba-
rakken» waar van de inrichting gëh|eTr;VdïSio0t aan-alle eisen-van een be-
hoorlijke huisvestingi ,, •'.'. ' .. }' 1! -•• "•••:•. •

• Onder het voortdurende toezicht vsn-:de energieke barakleider,de heer
J» de Witt is, thans aen barak'gereedgekomen,waaraan-bepaald de qualifi-
catie van "modolbarak" kan worden gegeven.Een aantal van ongeveer 40
werkersjzijn de gelukkige bewonei1 s hiervan en.dat zij zich nu "seneng"
voelen,behoeft zeker niet meer to-woeden.gezegd.De hoofd-opzichter
Meyer is nu bezig aan de 2e Modblba-rak.-

In verband met het bovenstaande willen wij ouders en anderen,die
brieven van hun kinderen en/of kennissen ontvangen,niet direxst eenzij-
dige concussies te trekken,doch eerst met ons overleg plegen. '
Waar nodig zullen wij niét schromen hieraan bekendheid te geven*en ons
te wenden tot instanties,die aan het een en ander paal en perk weet te
•stellen* Wij hopen,dat gij ons in dit opzicht wel het vertrouwen zult
willen schenken.-

\

BRIEVEN uit INDONESIË'.

Dajatinegara,28-6-51

Uw brief in goede orde -en la >daïik ontvangen-. Ik zal maar dadelijk'
met de deur in huis vallen n,-l»'iik zi,t in de put,Mi j is te kennen gegefc ">.
ven,dat ik ultimo September a.s.op straat lig. Ik heb nagenoeg alle in-
en export Maatschappijen,de K.L.M., K.P.M, afgolopen>maar overal hoorde
ik dat e.r geerï plaat is voor een Neder lande r, tenzl j' ik, ultimo- dit jaar
van nationaliteit verander. Daar heb ik geen zin in. Met de H.G.{Mr.de
Rijk) heb ik steeds voeling gehondemTwee weken terug kreeg ik te -horen,
dat er geen werkers of ambtenaren meer gezonden zullen worden.Hr»P.heeft
sedert April een huisvestiïig'sbewi j s .gekregen,maar hij moet pas in Augus-
tus terugkomen vaor zijn P.E. Zo wordt U tegenwoordig gepest»

Door al deze dingen ben ik genoodzaak naar het Hfd.Khtr.H, C.te gaani
Als armlastige' Nederlander kan ik een voorschot krij.gen voor een reis
naar Nederland*Als ik dus geen P,E.voor Nieuw-Guinea dan wel een job kan
krijgen moet ik eerst naar Nederland gaan.Pap ontvangt nog steeds geen

§ensioen en daarbij komt nog,dat mijn moeder bij ons zit,Ik zit me rote piekeren,-Ik moet en zal mijn doel bereiken,ook al moet het via een
omweg, 'M Rp,7000,- bijeen Fe "krijgen is geen kleinigheid.Het tiende
deel er van heb ik nog niet ö'ensvU'mo'et- niet denken,dat ik van gedachten
veranderd ben.Dat nooit, enz,................ ' '

; . ' • • - . . 'K.W. v / d H .

Dit is. weer een van.de vele, die'we ontving en. Het is inderdaad om<op-
standig te worden,Wat zal de Nederlandse regering doen? "Is het geen
schande,dat die mensen op deze wijze worden behandeld? Zij worden voor
het feit gesteld om te verpauperen in Indonesië of te verarmen in Neder-
land»In Indonesië verpauperen wil men niet,dan-maar naar de geldschieter
en naar Nederland. In Nederland moet men. weer terecht bij dazelfde geld-
schieter als men een woning toegewezen krijgt en zo wordt men flan in Ne-
derland tot de bedelstaf gebracht,Gelooft ge ons niet? Vraagt dan aan "
allen die hier in Nederland zijn gekomen,Zij zitten bijna vonder uitzon-
dering bij de regering DIK IN DE SCHULD»Hoe .zullen de meesten hunner
straks door de winterdagen heen komen? '

Redactie,
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Verbinding : \\ . L • '— 8 Februari 1951. L
No. 4217 - C - 50. - 0f./2
Onderwerp : "Comité voor Indonesië"

(vergadering)
Betrouwbaarheid berichtgever : betrouwbaar
Waardering berioht : betrouwbaar.
Medewerkende instanties : geen.
Ondernomen acties : geen.

Naar werd vernomen heeft op Dinsdag 6 Februari
19.30 uur een samenkomst plaats gehad van het "Comitfl voo-r
Tnflnnm1i«r1n een der vergaderlokalen van Krasfiapolsky te
Amsterdam.

Van dit comité voor Indonesië* werd het eerst melding ge-
maakt bij het dezz. schrijven No. 4217-50 van 25 Novjgmber

rt / -x 1950 onder de naam"Vrienden van Indone siè*n, bl J welk schri j -
^ ' ~" ven programma en doelstelling van dit comité werden uiteenge-

•~/' zet.
Ook deze samenkomst stond onder voorzitterschap van J.3S.

STOKVIS., personalia onbekend, wonende Bezuidénhoutseweg*""5lT"
DëlfHaag.

Voorts waren aanwezig :
B. COSTER, personalia onbekend, gepensionneerd inspecteur
bij het onderwijs in Indonesië, wonende Elsenlaan 42 Hil-
versum.

•Aart VE.RMEULEN, vs. voorzitter van het N.V.V. personalia
onbekend, wonende Zilvermeeuwstraat 37 Badhoevedorp.

• Prof. C.C. BERG, personalia onbekend, wonende te Leiden.
Jesaias, Frederik, Hendrik, Albert, DE LA COTJRT, geboren
11-10-1902 te Leiden, bekend.

5.>Jacobus. Gerardusf SÜÜRHOF^secretaris van,.het N.V.V. ge-
boren 23-7-1905 te Amsterdam. *" ; '~ -"~*W!s~

6.- SPEKMAN, personalia onbekend.
7.. Dr. TORENAAR, personalia onbekend.

De agenda voor deze vergadering luidde als volgt :
I. Opening.
I. Voorlezing notulen vorige vergadering.

/9# III. Verkiezing definitief bestuur "Comité voor Indonesië".
IV. Bespreking van de concept-brief aan de Indonesische minis-

ter van buitenlandse zaken Mr. Mohamad R01M.
V. Toelichting op deze brief.

VT. Bespreking van de financiering van het comité en de sala-
riëring van de a.s. werkkrachten in Indonesië.

VII. Oprichting cursussen.
VIII. Sluiting.

Ad I. Te 19.30 uur opende de voorzitter de vergadering en sprak
daarbij zijn teleurstelling uit, dat de heren GOBEE - KüPERS
en prof. SCHEHffiRHORtö niet aanwezig waren. Spreker had ge-
dacht) dat de"15ö?k"omst groter zou zijn.

Spreker 4 memoreerde de mislukking van de Nieuw Guinea
conferentie en de moeilijkheden die deze mislukking voor het
comité hadden opgeleverd, Door deze mislukking was de verhou-
ding Nederland-Indonesie op losse schroeven komen te staan,

l Hierdoor kon aan het programma van het comité geen directe
^f\ worden gegeven. Het was daarom dat deze vergadering

• eerst nu
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eerst nu plaats vond. On* directe doel, vervolgde spreker,
is om tot het praktische werk over te gaan, zodra de omstan-
digheden daarvoor gunstig zijn en wij zeker zijn van de fi-
nanciën. Toen wij in 1950 bij de Hoge Commissaris van de R.I,
Mohamad BDJSM een voorlopige begroting indienden van F.50.000
(vijftigduizend gulden) voor de eerste aanloopkosten, werd
door BOEM medegedeeld, dat de Indonesische regering genegen
was dit geld ter beschikking te stellen, f/ij hebben tot dUS-
ver JLQhte r nog niet P ontvangen.
Tervolgens waarschuwde STOKVIS voor mogelijke wrijving
tussen dit comité en andere, schi^aar gelijksoortige orga-
nisaties.

VERMEULEN merkte hier op, dat dit comité niets te duchten
van andere organisaties, daarjle Indonesische _rege_ring

de hulp van dit comité'zal moeten

c
. aanvaarden, daar In de samenstelling van dit comité alle be-

langrijke groepen in Nederland zijn vertegenwoordigd.

Ad II. Door B. COSTER werden hierop de notulen voorgelezen van de
laatste vergadering, gehouden op SI Hovember 1950 - zie bo-
venaangehaald schrijven - welke notulen overeenkomen met het
vermelde in bedoeld schrijven.

Ad III. Voorzitter STOKVIS deelde de aanwezigen mede, dat hij in
verband met zijn leeftijd zich genoodzaakt zag uit_het comité
te tredjen. Hij verzocht daarom br^Util, wertete-een van het ~de-
fTSTETeve bestuur ook te willen voorzien in een voorzitter.

Wel had STOKVIS nog enige suggesties te doen, nl. een al-
gejj&jsBr-worzitter te benoemen, die boven het dageli jkse"t)e-
stüur de faaKThad het praktische werk te regelen - te leiden
en te componeren. Als candidaat voor algemeen voorzitter
stelde STOKVIS, professor ü.C. BERG, die naar zijn mening de
aangewezen figuur was voor deze functie, daar prof. BERG tot
geen der politieke partijen behoorde. Voorts stelde STOKVIS
voor om het dagelijks bestuur uit zeven leden te laten be-
staan, waaraan tenminste drie uit de erkende vakbewegingen
in Nederland.

Na enige discussie - en mede omdat geen der aanwezigen
een andere oandidaat kon stellen - werd prof. BBRG^ tot alge-
meen voorzitter van het comité gekozen. "
'"^"Hierop volgere' de verkiezing van de secretaris van het da-
gelijks bestuur.

STOKVIS stelde hiervoor de heer b. GOSTER eandidaat, die
reeds zoveel voor het comité had gedaan. Met algemene stem-
men werd POSTER tot secretaris van het dagelijks bestuur ge-

Als* candidaat voor de functie van penningmeester stelde
STOKVIS voor : Dr.TOHËNAAR. Hierop weTST "énige critiek gele-
verd, daar TOROTlïï~5aTnr-üe mening van enkele aanwezigen
niet geschoold was voor deze taak. STOKVIS stelde hiertegen-
over dat dit geen bezwaar was, daar in de praktijk vaak ge-
bleken was, dat buitenstaanders het meest geschikt waren
voor

-5-
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Ad V.

l-

voor een bepaalde functie. Dr. TORENAAR werd hierop tot
enningmeester gekozen. '
Als commissarissen werden aangesteld drie leidinggevende
guren uit de vakbeweging nl. Aart TEJEMKÜLEK, voorzitter

van het N.V.V. ; J.a. SUURHOF, secretaris van het N.V.V.
en Spekman (?).
Als vierde commissaris werd aangesteld : J.F.H.A. DE LA

COURT.
Tenslotte werd x±x voor de functie van voorzitter van

dagelijks bestuur door STOKVIS candidaat gesteld de heer
6Katviüj±t/~dre ë'ömjer niet aanwezig was. De vergadering sloot
zich hierbij aan, wanneer de heer CRAMER zich beschikbaar
stelde. Hier zou- nog nader naar worden geïnformeerd.
Verschillende aanwezigen gaven hierop nog blijk van hun

waardering voor het werk door de aftredende voorzitter
STOKVIS verricht.

STOKVIS besprak de samenwerking met de R.I. Deze was ten
tijde van de Hoge Commissaris Moh, BOEM heel goed. Tot nu
toe werd echter nog geen nieuwe Hoge Commissaris benoemd
en spreker betwijfelde het of men aan de waarnemend Hoge
Commissaris Mr. DJUMHANA het volle politieke gewicht moest
toekennen.
Derhalve - en mede na de beslissing door de laatste ver-

gadering genomen - was een brief geconcipieerd, gericht aan
de huidige minister van buitenlandse zaken van de R.I. Moh.
ROEM. Deze brief v/elke hierop werd voorgelezen had de vol-
gende strekking :
"Excellentie",

In Janaari 1950 werd in Nederland op spontane
wijze een comité gevormd, dat zich ten doel stelde Neder-
landse arbeidskrachten voor Indonesië* aan te trekken. Het
bleek al spoedig, dat de regering van de R.I. zeer welwil-
lend tegenover dit plan stond, daar bij het contact, dat
wij met Uwe Excellentie mochten opnemen en waarbij wij een
lijst van onze comité leden hebben overgelegd. Uwe Excellen-
tie te kennen heeft gegeven, dat overleg met de regering
van de R.I. zou worden gepleegd. Uit dit overleg werd in
principe de steun van de Indonesische regering tot een be-
drag van F. 50.000 (vijftig duizend) verkregen, welk bedrag
zou dienen ter dekking van de eerste kosten.
. Sedertdien hebben de gewijzigde omstandigheden de werk-
zaamheden van het comité vertraagd. ü»en vertraging van ern-
stiger aard vormde echter de afwijzing van de souvereini-
teits-overdraoht over Nieuw G-uinea door de Nederlandse re-
gering.
Thans heeft het comité de werkzaamheden voortgezet ter

verkrijging van een apparaat, dat Indonesië kan voorzien
van de nodige arbeidskrachten, wanneer de omstandigheden
hiervoor gunstig zijn. Hiervoor is echter onvoorwaardelijk
de financiële steun van de regering van de R.I. nodig,
waarvoor wij de bemiddeling van Uwe Excellentie inroepen.

STOKVIS gaf een toelichting op de inhoud van bedoelde
brief nl. dat het niet de bedoeling van het comité was om
deze_ - _
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deze centen direct na ontvangst op te maken, maar dat net
comité toch wel definitief moest weten of het dit bedrag
'kreeg.

TOHENAAR deed hierop het voorstel, om in deze brief op
te nemen, dat het geld het eigendom van de Indonesische
blijft en slechts door het comité beheerd zal worden
Mt voorpiteLwgrd aangenomen*

vervolgens vonct een discussie plaats over het in te rich-
ten kantoor van het comité wanneer het geld zou zijn ont-
vangen. De aanwezigen waren het niet eens of men stalen of
houten meubelen zou aanschaffen. In elk geval werd deze
kantoor-inrichting geschat op een bedrag wan ca. F. 10. 000
waarbij dan een stencil machine en andere noodzakelijke
fcantoormachines waren inbegrepen.

T. a. v. de financiering werd door SU1JRHOF opgemerkt, dat
hij het principieel onjuist achtt'e om tot de laatste cent
afhankelijk te zijn van de Indonesische regering. Het be-
trof hier toch niet - aldus SUURKOF - uitsluitend ftjP Tn/ir>-

ja^hbai f T n n n n n k n Mede rl nds belang . Waarom zou
"

__
net comité dan niet probe ren" onT böïT'ïrï1 "Selïerland voor het
gestelde doel kapitaal aan te trekken. fffttL ma .-.7.66.3- fij .,. ge-.

i
l

de
-Raad van Vakcentrales in Nederland, dus op het hoogste ni-
Iveau. Het leek spreker waarschijnlijk, dat men daar bereid
zou zijn tot financiële steun.
' De aanwezigen waren met deze suggestie zeer ingenomen.
uOSTER merkte nog op, dat toen de lijst van comité leden

aan aioh. ROEM werd voorgelegd, laatstgenoemde reeds de
wens van de Indonesische regering te kennen gaf om ook ver-
tegenwoordigers van de Nederlandse vakbeweging in dit co-
mité op te nemen.
DE LA COURT stelde voor om in de brief aan Moh. ROEM nog

een passage op te nemen waarin de mogelijkheid van finan-
ciële steun door de vakbeweging in Nederland wordt aange-
geven.
Dit voorstel werd door de aanwezigen verworpen, want wan-

neer men een dergelijke suggestie in de brief zou opnemen
en de Raad van Vakcentrales zou onverhoopt NESN zeggen,
dan zou men hier veel goed vertrouwen bij de Indonesische
regering mee verspelen.
OOSTER merkte op, dat het ook moeilijk was reeds nu naar

de Raad van Vakcentrales te gaan, daar men nog geen zeker-
heid had omtrent de Indonesische subsidie. Hij stelde voor
eerst de reactie van de Indonesische regering af te wachten
en daarna contact met de Raad van Vakcentrales op te nemen,
Aldus werd besloten.
Vervolgens kwam de salariëring van de toekomstige werk-

„rachten in Indonesië ter sprake. DE LA COURT maakte bekend
dat blijkens een circulaire van de minister van Algemene
Z.aken de aan te trekken werkkrachten, bestemd voor Indone-
sië, bezoldigd zullen worden volgens de geldende regeling
voor Indonesische ambtenaren. £ou blijken dat deze sala-
riëring niet toereikend zou zijn, dan kan het B.A.G. sala-
ris worden toegekend.

STOKVIS -5-
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STOKVIS vond dit een punt van groot belang. Wanneer in-
derdaad de salarissen voor werkkrachten^in Indonesië waren
vastgesteld, dan vas het voor het comité zaak om niet onder
de markt te werken. Daartegenover stond, dat door een te
lage salariëring desillusie en ontevredenheid werden ge-
kweekt. Besloten werd, dat het dagelijks bestuur zich op
dit punt terdege zou laten voorlichten.

Ad VII. Na een algemene discussie over de practische inrichting
en uitvoering van de in te stellen cursussen voor de toe-
Jpmstige werkers in Indonesië - zie meeraangehaald schrij-
ven Ho. 4217-'50 van 25-11-1950 - vroeg de voorzitter, wie
van de aanwezigen een schema zou willen opstellen ter y
oriëntatie. i>e en d er Qjj^^jjjgg bleek hie rvoo r te vinden. '
waarop de voörzittéTr^naerarlS^ stisoïïe
zijde van het streven van dit comité. Besloten werd toen
een schema op te stellen in algemene samenwerking, lir zou-
den vier cursussen worden gegeven t.w. a. in de Indonesische
taal; b. land en volkenkunde; 8. het economische bestel;
d. het sociale bestel. Hiervoor zouden vier docenten wor-
den gezocht. De Indonesische regering moest er namelijk van
doordrongen zijn, dat door het comité aan het scholingswerk
bijzondere aandacht werd besteed.

De eerste aanloopkosten voor deze cursussen werden door
'de vergadering ruit begroot op F. 15.000.

Vervolgens werden nog enige algemene beschouwingen gege-
ven over het te heffen schoolgeld. Dit mocht niet te hoog
zijn, daar een ieder in de gelegenheid moest zijn deze cur-
sussen te kunnen volgen. Voorts zou er naar gestreefd wor-
den de toekomstige werkers in Indonesië ervan te doordrin-
gen, dat zij niet daarheen gingen met de idee om zo snel
mogelijk een voldoende aantal Indonesische werkkrachten
onder zich te hebben, maar om het Indonesische volk op te
heffen en op te leiden tot zelfstandige werkkrachten.

Ad VIII. Na de mededeling, dat binnenkort opnieuw bijeengekomen
zal worden, waarvan tijdig mededeling zal worden gedaan,
sloot de voorzitter de vergadering te 23 uur. Einde.

\. s.
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Hierbij worden toegezonden, afschriften van een " dringende
oproep" aan de leden van de fi.lt..A. afdeling Arasterdam, voor
het bijwonen van een bijzondere vergadering op Woensdag 24
Januari 1951 te 20 00 uur. in het Min er va-Pa vil j o en te Amster-
.dam, alsmede een motie, zoals deze werd aangenomen op een ddo
15 Januari 1951 te 's Gravenhage gehouden vergadering, be-
trekking hebbende op de souvereiniteits-overdBacht van Nie
Guinea, <
De hierbedoelde bescheiden werden arm de leden van de afde-
ling .Amsterdam, der B.isA. per post toegezonden.Einde,

Q
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DR3NQMDE OPROEP!

De Groter Nederland Actie heeft ter gelegenheid van een op
15 Januari j,l. te 's Gravenhage gehouden openbare vergadering
bij acclamatie hare goedkeuring gehecht aan een motie strekken
de tot een dringend beroep op de Regering om:

Onverkort de Nederlandse soevereiniteit op Nieuw-Guinea te
handlïavenen in dit opzicht geen enkele concessie te doen aan
de tegenovergestelde wensen van de R.I«

Het is de bedoeling van de Afdeling Amsterdam der G.N.A.
deze actie van het Verenigings Bestuur nog een scherpste onder-
schrijven in die zin,dat algehele adhaesie wordt betuigd met
de inhoud der motie.

Het is gezien het verloop der zaken bij de laatste onder-
handelingen inderdaad dringend nodig,dat zodanige geste wordt
gemaakt en dat ook vanuit Amsterdam uiting wordt gegeven aan
het sterke verlangen tot voldoening van de reeds met zoveel
nadruk tot uitdrukking gebrachte wens van het volk van Irian
om onder Nederlandse vlag verder voort te schrijden op de weg
opwaarts.

Leden van de Afdeling Amsterdam en allen wie deze zaok ter
harte gaat, geeft daarom gevolg aan deze dringende oproep om
op WÖMSBèi 24 JANUARI a. s, tegenwoordig te zijn bij de bij-
zondere Vergadering die door ons te 8 uur n/m, wordt belegd in
het M3NERVA*PAVILJOM, Albert Hahnplantsoen no. 2.4, alhier en
alwaar als spreker zal optreden de U allen welbekende figuur
van DR.Y/.K.H. EEUILLÏÏTAU DS ERUYN die zal spreken over:

WAAROM MAG Dl SOEVEREINITEIT VAN NIEDW-GUINEA NIET
WORDEN OVERGEDRAGM ?

en die reeds zo vaok in het strijdperk tr^d ter bereiking van
het door ons gestelde doel.

Het Afdelingsbestuur»
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De6 Groter Nederland .Actie (G.H.A, ) en de Nieuw-Guinea
Nederlandse Vrouwen Bond (N.G.N.V.B.) op 15 Januari 1951 in
vergadering bijeen in de Ha o gs oh e Dierentuin:

Gehoord de inleiding van de Bonds-Voorzitter en het daarop
gevolgde debat;

Overwegende :

a. volgens de Memorie van Antwoord betreffende de Basisregelingen
(Stuk 1478 p.68 van de Handelingen van de Tweede Kamer [ alle
partijen en de Regering van oordeel zijn, dat er-maar &&&
criterium is voor de juiste oplossing van het Nieuw-Guinea

/^ probleem, namelijk het belang van de Irianse Bevolking;

b. dat overdracht van de Souvereiniteit in strijd is met het be-
lang van die Bevolking, omdat de Republiek Indonesia niet over
de personele-,fifoanciele-, en materiele middelen beschikt om
het belang van de Bevolking behoorlijk te behartigen.

c. dat zulks ook in strijd is met het verlongen dier Bevolking,
die op duidelijke en onniskenbare wijze Mj monde van de
Delegatie van de Centrale Irianse Politieke Vertegenwoordiging
in Nederland de noodzakelijkheid heeft bepleit van het hand- '
haven der Nederlandse Souvereiniteit en het volledig uit-
sluiten van iedere invloed van de Republiek Indonesia,omdat
deze voor Land en Volk noodlottig zou worden;

C

d, 'dat deze Delegatie daarom ieder compromis afwijst, in het
bijzonder de van Nederlandse zijde gedane voorstellen,waarbij
de Nederlandse Souvereiniteit niet onverkort wordt gehand-
haafd,

e, dat het daorom ernstig betreurd moet worden, dat de Regering
gemeend heeft toch te moeten marchanderen met de Souvereini-
teit over Nieuw-Guinea in de door HaE?r gedane voorstellen,
waarbij Zij Haar met nadruk herhaald standpunt dat Zij die
Souvereiniteit nimner zou prijsgeven, heeft verlaten, zonder
dat Zij daarbij de beide Kamers in een Openbare Zitting in
pleno heeft geraadpleegd;

f. dat Zij Hierdoor Haar politiek van zedelijke verplichting ten
aanzien van de Bevolking van Irian ernstig heeft verzaakt en
daardoor de verklaring van de Delegatie van Irian heeft uit*-
gelokt^ dat de door Ha^r voorgestelde oplossingen de Bevolking
van Irian zou noodzaken naar elke andere oplossing te grijpen
teneinde het bedreigde Volksbestaan te redden;

g. dat mede'door het prijsgeven van de Souvereiniteit de positie
van de Indische Nederlanders, die op Nieuw Guinea een toe-
vlucht hebben gezocht, teneinde geen gevaar te lopen te eniger
tijd direct og indirect gedwongen te worden om hun Nederland-
schap prijs te geven, Absoluut onzeker dreigt te worden;

h, dat indien

- 2 -
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li. dat indien de Souvereiniteit over Nieuw-Guinea niet onverkort
zou worden gehandhaafd, de hoop van tienduizenden Indische
Nederlanders om zich een redelijk bestaen te verschaffen in
een tropisch milieu, zou worden vernietigd,waardoor bovendien
onhoudbare Socièle-en Arbeidstoestanden voor deze Bevolkings-
groep in Nederland zouden ontstaan.

Verzoekt de Nederlandse Regering en de beide Kamers van de
Staten-Generaol met de meeste nadruk, om zich niet afin Hun zede-
.ijke verplichtingen te onttrekken en in het belang van de Irianse
Bevolking en de Indische Nederlanders, eenheid van het Koninkrijk

|in tact te houden, door een onverkorte handhaving van de Souverei-
Initeit over Nieuw-Guinea.-

's Gravenhage 15 Januari 1951

w.g. Peuilletau de Bruin

Dr. W.K.H. Feuilletau de Bruijn- (Voorzitter Q,N..A.)

w. g, S.Matthes
Corneliust

Mevr»S*^.Ph.Mptthe3-Oornelius (Voorzitster N,G«N.Y. B.).

C
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Betreft: "NIBUV-GUINEA VERBOND NE33ERLAND"

O.K.
ACO/1^

PAR:
29 Si

\
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v

^ Mede ten vervolge op het dezerzijds schrijven I.D.
No.932, d.d.13-9-1951» wordt hierbij toegezonden één exemplaar
van het door het hoofdbestuur van de te Rotterdam gevestigde
Stichting "Nieuw+Guinea Verbond Nederland11, uitgegeven gesten-
cild maandblad No.5 van 25-9-1951-

De naam van het blad, welke tot dusver was "Ons
Nieuw Stamland", is,n. a.v. een besluit, genomen op de d.d.
2-9-1951 te Rotterdam gehouden gecombineerde bestuursverga-
dering^ gewijzigd in "De Nieuw Guineër".

Van deze hierbedoelde gecombineerde be stuursver-
gadering is op de pagina's 4 tot en met 12 een vrij uitvoerig
verslag opgenomen.

Bij dit maandblad is gevoegd een bijlage, waarin
zijn opgenomen de statuten der stichting, met een z.g. memorie
van toelichting daarop. '

Ten aanzien van de inhoud van het blad en de bijlag*
zij, voor zover nodig, in het bijzonder verwezen naar de
daarin met rood aangestreepte passage's. (Einde).

Aan B.V.D.
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• '
Dit nummer-staat geheel In het teken van hetgeen in het leven van
Stichting is voorgevallen en gedaan na het ver schijnen van ons Augustus-
nummer. ; • ' '' . : •'•, ., - . . .,' ' ' . _ . ' ' '
Ve r de r: doen wij een dringend beroep ve;p de "leden, ons van de adres-veran-
dering én f p de JtiOQg te te stellen. Zul̂ a i;s immers ook in Uw eigen belang!

PEPERKORRELS te" koop. .gevraagd
H. H. VERL'ÖffOANOERS ,

het speciale adres' vo$,r alle
soorten specerijen,
G. Sf SPAAN.:,-•. Crooswijkseweg,lt6i
te lfi« 277 £ 3' ' ROTTERDAM--

oostuum v£0r Uzelf
•; ®f vftor Uw kinderen :
Regenkleding vo<$r Dames en Heren l

'•*; . . H- A, ; .H U I S M A ff* i
l© Middeliandstraat I0ü-Re»tterdam!

'MEDEDELINGEN aan OUDERMI
Nieuw-Guinea

Anno,1885

, die zich in

Nog steeds komt het voor,dat- fcudeffs i>n.Nederland vele klachten van
hun kinde ren,vrienden 'én -kennis sötu in•. •Nie/uw-Guinea ontvangen en'de ze on-
derling bespreken.Op al-leri in Nederland doet het &i/ichtin&itee stuur van •
de è k N . G » V . N , e e n ernstig"beroep^da «aken niet onderling te ^e^Lsaelen-* '
Hiermede bereikt ge niets.""H'©t"k&n«»'e'e«^i-er vöorkornëïijdat de< Algemene
zaak daardoor wordt benadeeld. i . . ,,

Ge hebt een vereniging; ge zi j t' ©r J44 van; maak een geHifefci/an Uw-
lidmaat schap, door U te wenden; tot hei bestuur en eist van^hen^Üfi^harti-
ging Van de' belangen van onze ledeimlèch ook Van'ons aller gfm|ftó4fchappe~
lijk b.elang. Dit kunt ge doen,door méfc,' Uw klachten. afc grieven ,ëfhTdie van
Uwe kitldoren, vrienden en kennissen biif' het Stichtingèbesjtüur' té l^men.
HierdbiDr komt dat bestuur iii" het beéilii wan alle gegeveh'spfij ktelnen dan
voor allen werken «» eventuele misstanddn. ,^-it dejm w,eg ruimen.

Alleen door valledige aaneen gesl&teTaheidj Stichtings-disipiinre* en -vol-
harding zullen wij iets kunnen bereiken'.'. ^Eendracht maakt maöht".*
Laat alle persoonlijke gevoelens U ge^n parten spelenj 'hebt slechts het
algemeen doel voor ag*en en zorgt gij^aillen ,dat ge Uw f'altriiaieleden,vrien-
den en kennéssen tot êeïi vereniging trekt.Gij moet het thans begrijpen,
dat tweespalt slechts tot niet alleen. Uw,maar ons.aller nadeel werkt.

VCQJ? betrokken instanties is ledere tweespalt een winst.Men zal deze
trachten te vergroten,want de "Verdeel en Heers-pelitiek" speelt in-de
wereld nog .altijd een zeer grote rol** > - , ' ; (

Hoe meer verdöeldheid,hoe prettig-f?.het is voor-de;.betrekken instan/- v
ties en hoe minder aandacht aan üe zft®k ;behbef t te , wo^den^' ge schonken.

In de notulen van de (Gecombineerde Bestuursvergadering Van .2 September
j, 1.welke in dit orgaan -afgedrukt staat vind g"0 wat Êe hebben moet,
~ v.indt daarin twee doelstellingen s^an de Nieuw-Guinea*verenigingen in
^«ö.M.eriaRd»Eet is jammer,dat er teVe&V verenigingen"bestaan vmet5 (Je- d<>elr ' ' f
stelling,die niet de- onz© is. 2i.j .m&f.ten zich aaneenslultep[,ri|i eea,.yer- i
eniging, ^''l __ \„ 'i\ •". "*\, -é- • _ ""IJ ',. \rl--ïl-±:'^'JJ.! ^

is,kan '.'" "'
betrach1

deeldheld komt i Geef zelf het "vc©r,toe&_ , r ^ ...
Diti KÖnt -ge doen door de eenj^a^hti^te, .^Qy^.'jyen. en tfe-vbeöt:endigen*Laat

alle onderlinge ges,chillen een 'in'tertie aangelegenheid zi'jn en felijyen en
hebt sïeèï&B' het algemeen belang voel1" &gen.

Kan een bestuur niet naar Uw zin zijn; hebt ^e'grieven -en:

C

W-.:?
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& Uw toekomst in Nieuw-Guinea Is & & LAK-. en VËBffENDÜSTRIE &
& verzekerd "met! , & & voorheen : PIERRE & Co &
& Ijzerwaren^Gereedschappen^taal--* & -t* • &
& waren, Huishoudelijke artikelen A >& ' s-SRAVENHAGE*' &
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*,yer dat .bes tuur J Welaan ge hebt hei; üöft* in handen. Vraag een algeiaene
vergadori;n'g:aan en tikt-' <töt: bëstiUvlï!;"ap rde ;:Ying.ei*a :0^ g*»d hotvep Mt. en
kiest eeri ander bestuur1, waar ge ;Uw ^örtroüwan in kunt stjëlleni' Gaat "U
echter niet : mokken en morren en tl ó4*ij<ii§ Wjjiu^n. Öli^lt, lid en vecht
mede voer óns aller belang en t è-t hét bereiken Van ons (loéliAlleen hier-'
door kunt .U de eendracht bewaren en een gezond vereniging sloven scheppen^

Eist di't in Nederland en tracht dit ook door. te voeren, in Nieuw- Gui-
nea, Eerblejlg de doelstellingen van; ftnderö verenigingen^ Gij kunt anders
denkénd^|pm*et iets opdririgeïi» Laett U zich niet Verleiden d|̂ i» persjbon-
lijkheden jegens anderen te plegen} Iaën ift huh,; huiselijke on gezinsleven
aan te tasten. Dit kenmerkt sleclilj^fiteiöië^n;1 mentaliteit .én Uw z.wakiieid,
Bovendien kunt ge geen bewijzen aj«ivpereni want ge hebt het óelj an ander'
slechts van 'noren zegen11, Laten -wi j 'ö-n-s . diiaj1 verdoven ' verheyön steilén.

Too*it gij allen^dat; gij^die met onae d|ei stelling U verenigen fcufttj
zelf de eendracht en sdamhorighQid ^waet tö bewaren en te bestendigen»
Dit voer zé ver aangaat ihie:r in; Nederland. » . « . • • .. , :

Stimuleert ïï zulks in^ieuw-Ouïïfpa* V^Qr; zdvéf $nêt tjèkerid>b| staat ör :
^ 1 *in Nieuw-Guinea slechts een Verbond^het ^ Ni e uw- Uu in e a Verband1 ciajü* een

ivereenkomstige doelstelling-, laetf t. als on|!e |fciohti4i|
Hoewel wij d«o r omstandigheden onë^nog niet' tot eën^lênheld m'ef dfif Vtff-
bond hebban kunnen stell0n,bet:rachtQn wi^ tödh die fenheid te br
Velen in Nieuw-Guinea: nebben.'zlöh tot Qn.3 geiend ,i 21̂  , vroeg eri Öris i
hun contributies aan «ris kunnen; renitefen* 04.3 antwafitd was steeds J
"Sluit tl zich aan bij het N.G» Védaaif en z^rgB më.de^dat ,de
dat verbreid en ons wardt aangetrokken "• • ,

Daarom <ian ook toevelen wij U aan Uw vrienden, kennissen en familielë-
den dit troèrbeeld teVv^lgen. . .

! Juist huti lidmaatschap" in dat Verbond kan dat Verbond in de juiste banen
brengen* Bovondifen kunnenlêiij zich dan n*g altijd Wenden t»t ónze- Stich-
ting. Vorder moeden wij èók begrijpen, dat hét :dikwijls niet gel^gén is
aan het beleid van 'e-en bestuur, en zijn leden,maXr aan de omstandigheden
waarin zij. verkeren. ...... • - . • < , " . !
Wij in Nederland kunnen medewerken *m aan alle mi;sstandenr en tekó-rtko»
mingen een* einde te maken e« hulp verionen ter leniging van de noden en
beh6e5ten aldaar, door onze contacten met Overheid, Qverheids-itts'ta'ntfiesr"
en '•andere lichamen (partl/ jen, pers, p.ers>onon, enz. ).« 4f "

, Laat 'ïrié dit eê-ris'M'ê?»ed< begrijpen en beseffen en spèor een ieder aan
zich alleen bij een vereniging aan te sluiten en alle verdere_ verdeeld-
heid te laten varen.

Voor zOver de strevens van andere verenigingen met andere doelstel-
lingen/de tnze .raken zullen -wij trmchteinjaet hen een samenwerking te

ons eigen devies zljn:-*OP NAA£ ÊÊNHÊÏD,@A^'|ÖIORIGHEID met
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*f ÉÉN VERBOND".-
Het Stichtingsbestuur,-

• Q - G " " " G ' V B " Ë ' ' N |-..';ï'p ???ut
ïwijfelt ge n*g of'dacht U,dat
aödöreh vèoj* Ü het werk m»eten
4oeh?
Weatj ge niet dat "EENDRACHT, «
1JACHT is ?" •
Sluit tJ aich dan NU aan bij:
Stichting "NIEUW-GÜINEA VERBOND

NEDERLANDn <s.NiG,v.N '

N Q T U L E. W van de Gecombineerde Bestuur s- Vergade ring gehouden »p
*""""" HBAT!7"~2 September 1951 in de zaal "UNIC" aan de N^zeinanstraat te

Rot t er dam; •

TQeh de Voorlopige Voorzit ter>de Heer. ft*A, Jacobs de vergadering te 13USO
«pende waren in de Kaal aanwezig de besturen van de resslr'teh R^tterdata
en DöVenijer en de eer respondenten van ADisterdam,Tilbure,Zahdvoort en Be-
melen, Verder zijn voliaachten bihnèngekölnen van het res«^pt Den HAAG en
de correspondenten Grphsvöld,6e§üiti én 2éeland>
teeti Bestuur van Dordrecht heeJE"t iiefe .«jtidt de ihdeite getroost enig be-
r̂ cjht van hun verstek te geven, * j*c*-
H* ewel volmachten in den Vervulde j ui 0 1 zullen kunnen worden to'egestaan,
wórdt deze vergadering dior de aanwezigen als geldig verklaard. Gemoti-
veerd wordt, dpardat d-e statuten nfs geöïi geldigheid hebben e-n een excuX-
SU3 te vinden was in verband met Ie ht>giè kosten aan transporten en even-
tuele l«geergelegenheid,- ;
De Véorlófcigë Vooraitter heGU de aan$t£ige,n welkom en deelde het volgeti-
de mede: "Het verheugd mij TJ allen ta kunnen mededelen^dat onze Stichting
"in z»'n k»rten tijd (per l Juni 1901 gestart zander leden) een zodanige
vlucht heeft gehoraen>dat wiflCn onae Stichting leden mochten en megeft
inschri jven,die f ver bijna geheel Nederland verspreid zijn.

Hot meest verheugende van alles is. dat de leden vrijwel stuk voor stuk
zich zeer enthousiast tonen niet allBen,doch zich Qok geven tm andere
leden tot de Stichting te trekken» .,, '

Op verschillende plaatsen in Nederland hebben we c»rres,ppndent©n,die
een grote activiteit aan den dag löggen*Het is echter zeer te betreuren^
dat 4p verschillende plaatsen géeri Ressèrten gevestigd kunnen worden, De
redenen hiervan zijn «ndermeer,dat de leden niet wagen een bestuursfunc-
tie te ambiëren. Zij zijn immens lang niet zeker van de plaats hunner de-
finitieve vestiging, ' '

Wij constateren zulks uit de verschillende adres-wijzigingen, Deze
zijn niet van de ene woning naar een andere^doch van het ene., woonoord <
naar het andere.
~ — Dit Is niet alleen onprettig voor 'Se "Sticht ing j doch. brengt .z$or funes-
te gevolgen voor de kinderen, van die p,ersonen*Zij nioeten hierdooy her-
haaldeli jk van school veranderen,

Als , we maar een voorbeeld nemen, wat hier in Rotterdam is voorgevallen
dan constateren wij het volgende,
(Een gezin met schoolgaande kinderen uit een dnder woonoord buiten Rotter
\darn komt eerst in het wfonoord aan de Dorpsweg.Van hier naar de Heemraad
Isingel en krijgt als laatste eindelijk een woning in Qverschie aangewe-
lzen«De kinderen zijn dus ten minste drie maal van school m*eten veranda-
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ren en .komen daardoor bij hun les«
Voer HERENMODES en REGENKLËDING & sen ten achter.

R f f C? Middëllandpl'ëin No.30 & Zo wordt er met d© gerepatrieerde
, y 4„) ROTTERDAM . & Tropen Nederlanders onder, meer • om- ,

t/o Shell benzinestation & gesprongen, .
Verkopers van Staalmeesters & Zij zijn tóch maar "Tropen Neder- . =

Faleon • ; Kerkö , &. lande r s "; tweede _ranfcae Nederlanders
Tablo e ia. bekende Bierken & de la gtpj> aCesT vairî 3èlii:aJnBTSf''̂ en'-

ö̂ ik
. aangewezer

ood 'uit, de mond, nemen, . •è$;;;$trïïaTcirî
te gaan.

De omstandigheden dus, dat die loden ;nl o t weten waar zij uiteindelijk
zullen worden neergepoot brengt voor̂ 'de -Stichting bek moeilijkheden Van. .
administratieven aard'met zich. "\;

Een feit is echter, dat ifenze Stichting niet alleen de symphatie heeft.
van onze Tropen Nederlander s, doch ook van de Nederlanders zelve.

Dit bewijst, dat de doelstelling van -onze Stichting deor de leden" vol-
\komen w^rdt onder s chre veto. , ; - . ' , r'

Voor mij persoonlijk mag dit resultaat mij tot- oer strekken. Nie,ttegen
staande alle mij in ,de weg gelegde^ moeilijkheden en tegen de verdrukking
ih,moet ik hieruit opmaken, dat men" t© cïT vertrouwen heeft in mijn beleid;

Aan allen betuig ik dan' ook hierbij ml'jn hartelijke dank en. ho,op,veri-..,
der nog in de gelegenheid te kunn§n:. warden gesteld mijn steentje tot de
grootmaking van onze Stichting en h©:fe bereiken van het dopr ons gesteïd|
doel zal liegen en kunnen bijdragön.' " .

Geheel op mijzelf staande, z;onder ïenige' hoop op iet s, heb ik ,mij4 plan-
nen gemaakt en ben uit de Ne ving getreden. In, mijn verzoek,, Jm.uitt.reding
uit die vereniging heb ik nog vermeld, dat men mij mogelijk :zoü -y;î l'achöh

Die. glannen heb ik uitgewerkt, ̂ïïfworpen. eri in tekening- gQbraght(Öiba-
tuten)iDe fundamenten zijn d'jor mi j gelogd en gedeeltelijk ten uitvoer
gebracht. ; . . - ' " • • , ... .. , ,,.
Het staat thans aan ü,wie U straks tot uitvoerders en bouwers zult" aan-
st-elleh.-

Deze vergadering heb ik doen uitschri jven,pmdat het werk, dat. wi.j met
6ns drieën hebben verricht, ons te zwaar blijkt te zijn. .

Ik kan niet nalaten hier mijn oprechte dank te betuigen aan onze
rlopigo Algemene. Secretaris, de heer P. F, ZWARTJES/ •
Hoewel zijn, werkzaamheden als employé van een bank" in s te 1 1 ing hem

kwijls tot laat in de avond riepefTJ"Eïêeft hij nog al tï }d~ti j'd̂ le t a n te
yinden voor het Stichting swerk, Dikwijls heeft hij met mi'j tot laat 'in de
nacht, ja tot in de morgen (l uur, half twee) samengewerkt.Hi j is steeds
enthousiast -gebleven en stel,t.,zich geheel in het vereniging sleven.Op hem
kan steeds een beroep worden gedaan, ï t. r„ .,
.-!_... O.nk-..*fo -he©i'.,J«A..B»PECHLJi!iR zeg ik dank voor het door hem verrichtte 5 N-
Nietteg'enstaandew,z.yn hoge leeftijd heeft hii toch getractet vo©,r de .-*' •
Stichting het een en ander te dden̂ 6c&&&MÂ c&&&&̂ &*̂ M&̂
Zeer tef zijn spijt kan hij zich & Het NIEUWSTE ,. &
niet meer verkiesbaar stellen. Hij & DROOG SCHEER APPARAAT voor f 19,50 &
wil het werk liever overlaten aan & - 4us thans beipelkbaar voor ie- &
jongere krachten^Hij beleofde' ons & /T ;̂,('d©yeen, • &
echter als lid onze idealen te •••*&. M . 'fófĉ -' Verkrijgbaar bijl &
blijven uitdragen. Namens allen • - -'i/M1! f"W/fiaSle Midöéllöndst raat. 115 &
hoop ik te hebben ge sproken, wan* rfcjL/ U i |/̂ /Telf ,No.54430-Rotterdam &
neer ik hierbij onze dank iee^&&8c&M&&&&&&&^^



\s laatste,doch daarom niet njinder te waarderen kraoht*,me>et ik ook
mijn dank uitspreken' aan de heer' J.^.KOOMENjVoorzitter van het R^tter-
dams Ressortsbestuur.Van den aanvang af,hoewel eerst observerend,heeft
hij mij bij het opbouwwerk krachtdadig bijgestaan*!!!j is een zeÖr lastig
perspon,die altijd het naadje van de kous wil weteri.D̂ ch deze zijn dan
ook degenen,die in het verenigingsleven thuis hopen,Een week geleden is
hij dan ook officieel, tot VporzJ.tte;r van Ressort I - Rotterdam gekozen.
Dit is de belening voor zijn, werken.Hoe gaarne ik hem opk in het Stich-
tingsbestuur opgenomen zagjmoet* ik erkennen,dat zijn aanwezigheid als
Voorzitter voor het ResSort nqde gemist kan wprden, ŵiöfden behandeld.

Nu ben ik gekomen aan het slot van mijn inïqiding.Ik spreek hierbij
de hoop uit,dat de vergadering een vlot verloop zal mogen hebben en de
te behandelen agenda-punten zakelijk en in een goede verstandhouding ̂

Ik open dan ook hierbij de vergadering en verzoek ojizë, Vfjpr̂ pige
Algemene Secretaris over te gaan tot Voorlezing van de Notulen van de
vorfege Gecombineerde Bestuursvergadering, (punt 8 - Agenda)«-

Alvorens hiertoe over te gaan,zou ik de vergadering willen vragen »f
zulks nog nodig is.Alle .Bestuursleden en' correspondenten hebben de notu-
len ontvangen en reeds door kunnen lezen.In verband met de bekorting van r
de tijd omreden er n5»g zoveel te >éhandelen- is,vraag ik U dit niet te ' ^
doen en zouden alleen eventuele op- en. aanmerkingen op die notulen kun-
worden bespraken,Heeft dé vergadering, nog het een èf ander op- of aan te
merken? Niemand iets hierover in te "farëhg en, ver klaar ik de notulen van
de vorige gecombineerde vergadering als "goedgekeurd" en "gearresteerd",-

Punt' Z • Agenda. Goedkeuring voorlopige Statuten van de Stichting,-
(W behandeling van dit punt kunt ge vinden op de 12 laatste pagi-
na's van dit orgaan).-

Punt 4 en 5 -Agenda,- Verkiezing Landelijk Voorzitter en daarna van de
T '" J overige bestuursleden,-Alvorens hiertoe over te gaan is eerst een
Stembus-commissie benoemd.Deze commissie heeft geen werk gehad omreden
Het gehele bestuur bij algemene stemmen werd gekomen,en aan dit bestuur
machtiging is verleend het gehele bestuur overeenkomstig het bepaalée
bij artikel 11 en 13 der Statuten aan te vullen.
De gek0zen bestuursleden zijn: " . ' .
,A,Jacobs -Stichtings-(landelijk)Voorzitter
r.Rijneiibe,rg- Vice Voorzitter ' (

'P. P. Zwart'j e s - Algemeen Secretaris, j .
Vacant - Vice Secretaris .

', Hoof f - Thesaurier,
Meijer - Lid.
Vacant - Lid,

Punt 6 '•Agenda,- Werkprogramma.-
De'Voorzitter deelt mede,dat het werkprogramma van de Stichting is

voorgeschreven bij artikel 5 en in de doelstelling alsmede de'tèelich^-'
,tlng van deze artikelen bij de behandelingen eerder gebracht.-Deze be-
behoeft echter slechts een uitwerken, .

Waar het ons allen nog niet bekend is,zo betoogde de Voorzitter^met
welke"krachten wij in het Stichtingsbestuur te maken hebben,zou Ik U al-
len willen verzoeken de taakverdeling geheel in handen te willen geven
van het Stichtingsbestuur, , -^
Wij moeten begrijpen,dat wij-een jonge Stichting zijn en de enige zijn
in Nederland met een uitgesproken doelstelling als-de onze,waardoor
ons niet kunnen spiegelen aan andërö verenigingen,-
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C

Hebt ge muziek-instrumenten
nodig ?•• Welaan dan naar'.

Ja. G, e utjöjS & 96 itfo vv i
Ie Middellandstraat 50a

Telefoon No.34885 -- ROTTERDAM

bieden U de NIEUWSTE STERREN
de ACCORDEONS met fabrieks-

gftranties,
&e'k hebben wij in voorraad prach-
tige KWALITEITS Guitaren en ande-
re instrumenten,snaren en verdere
benodigdheden.

aif'

Zoals reeds eerder gezegd zijn
ontwerpen gemaakt j de fundamenten
zijn gelegd en met de bouw Van het
hui s,dat naar wij hopen straks een
zeer grcot bolwerk zal kunnen worden;
is een aanvang gemaakt,/
Dit wil echter nog niet zeggen,dat '
het huis derhalve zo maar opgetrokj^-
ken kan worden.Hier en daar zullen
versterkingen of verbeteringen aarï .
de i-nderb^uw nodig blijken te zijn*
Men moet nu met verschillende in-
vloeden en weersgesteldheden reke*
ning houden.
Wij moeten,door deze omstandigheden
wel alle zeilen bijzetten om zo
speedig mogelijk cp ons deel af te
stevenen,doch wij moeten dit ©ok
doen met grote- bedachtzaamheid,voortvarendheid en waakzaamheid.

Er ẑ jn buitengewoon vele .klippen op onze weg,die omzeild dienen te
worden.Wij moeten ons niet te veel door persppnlijke gevoelens en wensen
laten beïnvloeden. Gij moet U beschouwen op een s'chip te zijn* Gij hebt
: als i opvarenden allen een taak te .volbrengen en mede te werken het schip
in veilige haven te brengen» Er is. een kapitein aan boord; er zijn ook
stuurlieden en machinisten. . ' • , - .' ; ' •
De kapitein,de 1ste Stuurman en de Hoofd- r>f 1ste Machinist vormen het
dagelijks bestuur en zullen dus voor de dagelijkse gang' van zaken hebben
zorg te dragen.Zij hebben te <zorgen. dat alles marcheert»Zij dragen zQrg
voor de wachten op de brug als in de machinekamer en regelen 'in pnder-
ling pverleg de vaart van het schip, /
In bijzondere omstandigheden wordt scheepsraad g'ehcudeh.
Bij alles behoud de kapitein d,e absolute leiding. .
Indien men in een lijnvaart is,dus reeds meerdere malen dezelfde route '
heeft bevaren,kan de kapitein meer rust hebben en de leiding mede toe-
vertrouwen aan anderen» .
WEj nu,hebben een vaart,wel is waar met een bepaald doel en kunnen cnzè
koers bepalen aan de hand van de kaarten (onze Statuten),maar yerschil-

r lende klippen,diepten en weersgesteldheden en invloeden zijn.op de kaart
en uit de binnengekomen rapporten nog niet duidelijk uitgestippeld en
aangegeven.De verantwoordelijkheid van de kapitein wordt hierdeop zwaar-
der om schip,pa'ssagiers en lading naar het doel te varen' en veilig daar
over te brengen. Deze kapitein en mede opvarenden •kunnen en mogen niet
alleen aan zich zelven denken.Zij. hebben een zeer grote verantwoordelijk-
heid op zich genomen. •

Zo hebben ook wij deze 'verantwoordelijkheid op ons genomen,
Juist omreden van die nog vage omstandigheden op onze route en dé;'on

bekendheid van' de 'zeemanskunst van iedep ̂ nzer,omreden wi j .elkander
eerst sedert kort kennen,zou ik de vergadering willen verzoeken,het werk-
programma, in. grove lijnen reeds uitgestippeld in de Statuten,aan het be-
leid van het Stichtingsbestuur over' te laten.
Met en voor alles wordt van de resaortsbosturen,correspondenten en'loden
geëist, dat zij allen zullen medewerken en hun raadgevende en.waarsohu-
wende stem zullen willen doön horen,Q@k moeten zij niet schromen hun
dreigende vinger ®p to steken,wanneer hun blijkt dat het een en ander
niet in orde kan zijn danwei een andere koers wordt gevolgd.
Zij hebbon niet alleen nauwlettend óp de gedragingen en handelingen ...van



\t Stichtingsbestuur te letten,doch ook In eigen
Beraadslaag en overweeg alles wat- gij denkt d̂  t/en. hoort en ziet in

eigen kring en brengt dat bij hst .Sti-chtingsbostuur yoör,èodat daardoor
het werk voor hem verlicht wordt. j- . ::. • • " " . ' ' '
Houdt vereniging s-orde en''tucht-sterk £n do hand en handhaaft 'deze.
Aldus kunnen wij allen óns schip in veilige haven brengen en <$is doel be-
reiken. , ' :- . : • • ; ' ' .
Ter voorkoming.van veelzijdigheid In do vorm en uitleg,de in- en voor-
lichting aan hot grote publiëk/diënt de propaganda in het algemeen dan
ook centraal geregeld te warden en in handen te zijn van het Stichtings-
bestuur» " ' - - • • • : •

Administratieve voorschriften enz«dianen eveneens van het centrale
punt uit te gaan,- - .-

1 ' '" . i ^ •

Na enige bespreking werden de yoarstellen van de Voorzitter als boven
door de vergadering onderschreven en goedgekeurd.

punt 7 - Ag&rtda,- Contributies*- - .
De Voorzitter in deze wedero»! het woord nemend, de e 1de het vagende -

mede, - • V.
Dit is in hot verenigingsleven een alles-beheersende factor.-Zonder geld
doet men niet s. Al vorens echter tot vaststelling van de c<#itributies 3ver
te gaan moeten de verhoudingen tussen het Stichtingsbestuur en de Ressort
besturen onder de loupe genomen wonder** Dit heeft in andere verenigingen
dikwijls grote geschillen teweeg gebracht.

' Reeds bij de toelichting van artikel 3 Is defce verhouding bespraken
en vastgelegd. En juist in verban.d mot het bovenstaande wil ik dit
nogmaals on4er Uw aandacht brengen,

Het Stictiting'èbestuur beheert öus,j»anjdit standpunt .beschouwd de Al-
gemene kas,waar alle inkomsten van de " Sticht ing'"dienen te w^den "gestort
en van waer uit de Uitgaven welke doop do Stichting worden gemaakt,die-
nen te worden bestreden.

Bij aritekel 5 wordt dit standpunt-reeds bepaald en artikol 38 A geeft
de bekrachtiging.Wij'moeten de Stichting nu dus vergelijken mét'eén: bank-
instelling of een handelszaak,die met agentschappen werkt.

De hoofdkas en algemene boekhnudaji'g berust op het hoofdkantoor.
Alle gelden van de Agentschappen behoren en dieni'gestort te worden in

de hoofdkas.Alle inkomsten en uitgaven van die instelling of zaak wordend*
aldaar' in de boeken geadministreerd. Alle s loopt dus door en via de hoofd-
boeken, •
Indien nu een agentschap zijn kas geheel leeg mo,et storten,zou het agent-
schap om en voor alle kleinigheden in -correspondentie moeten treden mot
he,t hoofdkantoor. Dit brengt te veel beslommeringen met zich en belem-
mert zeer het werk.
De Agentschappen krijgen van het HQ9|dkantpor een kas,welke voor plaat-
selijke,behoef ten groot genoeg zal zijn om directe noodzakelijke uitga-
ven te kunnen bestrijden. Door het Hoofdkantoor wordt dan ook voorge-
schreven welke deze uitgaven zullen zijn, ,
Van dit standpunt moeten wij**ns verenigingsleven ook bezien,De bepalin-
gen in de Statuten zijn daarom daarop gebaseerd.
De kas van de Stichting wordt gecontroleerd door een te benoemen accoun-
tant, terwijl de ressortskassen gecontroleerd zullon worden door een, *>f
meer personen uit het Stichtingsbestuur dan we l door een door dat bestuur
aan te wijzen (instelling of accountant.,
De Ressort sbestüren zullen dan 'eens in de drie maanden (kwart aal sgewi jze)
de financiële stand hunner kas aan het hoofdbestuur hebben te zenden. "
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&M&&&&8^&M&^^ ia heus niets nieuws doch
& DAMif- en HERÊ3tfsRIJWIlELEN " & oen algemene gedragslijn, welke' door
& Sport uitvoering & alle verenigingen en stichtingen in
& • Dlveji§e kleuren* & Nedorland w£>rdt gevolgd. '
& R O E S . . . & pij de vaststelling van de contri-
& Lgdewijk Trip straat' 8) AMSTERDAM & outies en de kassen, die de ressorten
& 2e Naasaustraat No,30) * & zullen kunnen hebben moet dan fcok' '
&MA&&&&&&̂ &&&&&&&M&&&&&&& &&&&&&&& hiermede rekening gehouden worden*

Door de. vergadering dient ook in ogenschouw genomen te woeden de a ..g»
j ongeren- organisatie.

Deze jongeren-organisaties zijn, onder-af delingen van de reaoorten en
behoeven ook een kas. . /;. , • •

Bij de bepaling van de kas van ©0ü ressort waar een z.g. j ongeren- $rga-
-niaatie is,Jnoet dan QOÜ hiermede rekening gehouden worden, Waar dé gehele
Stichting nog in haar kinderschoenen -«hiaat, b'e schikt deze noj; niet qver
een dusdanige kas, dat de ressortskasaeïx röeds direct van het vastgestelde
bedrag kunnen worden voorzien. Di1} moet hier dagtn ook worden besproken en
worden vastgesteld OP welke wijze zij die kas kunnen verkrijgen,

Die kas zal geleidelijk aan worden Opgsbraoht,:b»v.dop,r een zekere, per-
centage van de contributies daarvoor te bestemmen.

Verder kunnen de bijdragen en/of donatie a alsmede de contributies der
jongeren hiertoe bijdragen. " . l

Mijn voorstel voor de hoegroothald van de ress'grtskassen- is, voor:
a - ressorten met jongeren-organisatie . .'....«*,;.. ..... . .,../..,.. *f 150,
b - ressorten zonder jongeren-organisatie. ..... ..... ............. ,f-
Dit voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. - ;

AangaaiïdVde contributies stelt .$0 Voorzitter vgjO.r.deẑ .zoalŝ tot
toe geheven te handhaven, dus de cortitoutie te blijven stellen ̂ ï̂ tt-
per maand» Tot vorming van de ressortskaöaen w^rdt hiervan voorlopig
door de ressorten behouden* . ...'.
HetStiolaüingbestuur dient tevens bevoegd verklaard te worden in bijzonde
re gevallen aan leden e'en vermindering van contributie danwei vrijstel-

1 ling daarvan te krijgen, De Voorzitter 'licht dit toe, 'door mede te delen,
l dat er zeer velen zijn die van een ̂ qialesteun leven an zich toch bij
r »nz e Stichting wensen aan te sluiten, Wij mogen hen niet van het lldmaat-
v -schap uitsluiten. : ~°̂

Met algemene stemmen wordt dit voorstel aangenomen,- . ;

Verder wordt voorgesteld d© contributies van jongeren te stellen op
f 0,25 per maand, met dezelfde bevoegdheid a,an de ressQrtsbesturen ten •.,
aanzien van deze als bovengenoemd. Er zullen namelijk niogeli jkheden zijn
dat ouders niet bij machte zijn voor hun kinderen ook' iét| af te zonde-s--"'
ren,danwel er meerde re, kinderen zijn, die lid wejisen te woeien, ' • :

De leeftijdsgrens van de jongeren tct- toetreding als lïd,,te stellen
c tot Itót 18de J "aar, zulks J,n aansluiting op de bepalingen van leef tijden
ten aanzien van leden .enj|ibij artikel 6 ":der Statuten*-
Dit wil daarom niet zeg$|ü\dat oudtetfen zich moeten onthouden van me.de-
working aan de j ongeretnjt'' -^ ,,.;;;: . . . . . . . ' • - . .

dit voorstel wô SIt tóe t alg§M£ne sfceimien aangenomen»

De gelden, die de ress0iijlsbestui'®R tQt op heden onder hun berusting
voor zover dia iióg niet aan |^^v3ti3|lïtingsbe stuur, zijn afgedra.
door die . .̂ e slieren . behoudejB^^Hen worden on géb.ezigd worden

van &eiNt®r RènoöMd doel ifeis vorming ̂ **
- •' ' ' - ' •' •=
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Van de Ressortsbesturen wordt gevraagd per l Qctober 1951 opgave te
aan het Stichtingsbestuur (Thesaurier) van' de stand hunner kas,-

Dit voo'rstel wordt eveneens aangenomen*- , .

Als slot wordt de leden gevraagd 'bm zoveel doenlijk een offer te bren-
|en,hetzij maandelijks hetzij ineens ten bate van het STEUNPONDS.

Dit Steunf/=)nds beoogt te trachten de pioniers in Nieuw-Guinea bij te
btaan in do aankoop van materialen en andere artike'len,:die zij daar drin-
gend nodig hebben.

Op de ressortsbesturen wordt een dringend bereep gedaan bij diverse
leveranciers en fabrikanten'in hun ressort een beroep te d̂ on ten behoeve
van onze pioniers,De Gouverneur van Nieuw-Guiüea heeft gezegd,dat er een
dringende behoefte-Toestaat aan lectuur,boeken,sp^rt-artikelen,enz.

Men moet begrijpen, en we t en, dat ottzje- pioniers het daar niet makkelijk
hpbben en gaarne wat ontspanning willen-hebben, Oek de vrouwen en meis-
jes hebben daar zoveel nodig.Onze vrouwen weten wat hun sekse behoeft.
Toont gij allen Uw belangstelling, en medeleven voor en met de noden en
behoeften van hen en doet wat ge kunt",Laat dit berc^ep niet aan dovemans
oor zijn gedaan. Gij zelf wenst geholpen te worden; to<£nt ge Ü <>ok bereid
te helpen, ,

punt, 8 - Agenda, - Orgaan, -
De"~tio0r P.C,KOOMEN,afgevaardigde uit Amsterdam en Haarlem ken de ge-

hele vergadering niet verder bijwonen en heeft het een en ander omtrent
het orgaan op papier gesteld als voorstel van Amsterdam en Haarlem,

De Voorzitter deelt bij de behandeling van dit onderwerp mede,dat al-
le voorstellen in zijn toelichting beschreven staan en daaruit het ant-
woord kasba worden geput,

'- De Voorzitter begon met de mededeling,dat het orgaan voor een Stich-
ting'-ië 4@n.,van de belangrijkste middelen ten dienste van een vereniging.
Dit in verband met'de contacten'met dfé leden en~als Veo>lichjfci|ig-taan hen
en^anderen,-Met het orgaan staat ofi valt een vereniging,
Mi% beo.uerealglng deze spreekbuis dan meet zij regelmatig bijeenkomsten
houden,hetgeen niet doeltreffen werkt.Bovendien wordt daarmede, slechts
een kleine groep bereikt,waarbij de hoge kosten aan zaalhuren',het reizen
en trekken van de propagandist,enz,neg moeten worden gerekend,

'De, praktijk heeft uitgewèzen,üat liipn'voo'r vergaderingen en/of lezingen
alléén^hoegenaamd geen belangstelling''heeft. '

Men'bereikt hiermede dus slechts een kleine kring.
Het orgaan daarentegen be'r'eikt niet alle'en alle. leden,doch ook de p-erC.

andere verenigingen en ...... autorj-teiten,-
Hierdoor komt een vereniging onder de aandacht van een ieder en worden

j er contacten gelegd en onderhouden,die voor de vereniging van zeer groot
nut zal blijken te zijn. Het orgaan werkt dus efficiënt.

In verband hiermede dan ook is het van het grootste gewicht,dat de in-
houd van het orgaan dusdanig wordt geredigeerd,dat zij aan alle eisen
zal voldoen. Daarom moet de redactie van zo'n orgaan liggen in handen van
hèn,die dit 'doel. nastreven, ' .

Ik zeg "dit.doel nastreven",omdat wij mogelijk nog niet^beschikken
kunnen over daarvoor nodige deskundige?krachten,die het werk "con a more"
op zich willen nemen,- . . ' .

Wij moeten dus voorlopig roeien met de riemen die we hebben,waarbij
gewerkt moet worden op het elkander helpen.Wat bij de ene .een gebrek is,

me*ët "dit door de andere worden aangevuld.-
Zodoende kan het orgaan in den aanvang toch gedeeltelijk aan haar doel'
beantwoorden,Van U allen wordt daarom gevraagd op het orgaan steeds op-
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bouwende kritiek te leverëri en óns^met raad en daad bij te staan.
Ge moet begrijpen,dat 'wij hier te maken hebben' met krukken,die dit werk
OP zich hebben genomen en »p zich zullen nemen. 0*k het verenigingsleven " .1 c
van onze Stichting Is immers daarop gebaaeert,niet waar? Wij hebben hier
immers niet t© maken met Prof's,Mr1 s,Dr's $nz,?
Wij hoeven ons heus niet te schamen om ozize gebreken en #ïze tekortko-
mingen te erkennen! • .. ••.

Waar het in ds allereerste plaats wol om gaat,is dat wij alles moeten
uitbrengen met gezonde wal QverwQgen en gemotiveerde strevens en bedoe-
lingen; dat doel en strekking van hst geschrevene en het gesprokene
daarin duidelijk uitkomen. ' >. . '
Alle nuchteretweldenkende en besohft&fflfl personen zullen ons heus niet •*/
onze fouten en gebreken uit lachen» sji 3 tullen ons juist respecteren,«yndat
wij de moed en de kracht bezitten onze jaenlgen te uiten.Werden niet vrij
wel alle groten,uitvinders enz In den beginne niet zwaar bekritiseerd en
uitgelachen? T.z,t.zullen wij wel waardering verkrijgen op ons werk en
ik twijfel er niet aan of binnen niet; al to langen tijd zftllen wij over
de daarvoor benodigde krachten kunnen beschikken*

Het pionierswerk is immers daarop gebaseerd? Wie zijn eigenlijk "de
pioniers"? Zijn .zij niet juist die "KLEINEN",die met hun gebreken en te-
kortkomingen aan intellect doch met een grato -d*sis energie,krachtsin-
spanning en mood aan het werk zijn getogenjO"1 baan, té breken v$or de
groten en de kapitalisten? •• • • , • . .

Warden «nze jongens in Nieuw-Gulnda $f* den beginne niet uitgelachen
en alles wat mooi en lelijk-is in de schoenen geschoven? Nu zij getoond
hebben dat er inderdaad in hun werk perspectieven aijn,k̂ nen anderen en '>
willen hen verdringen.' ' -
Neen heren,wij moeten ons niet laten verdringen,Wij moeten tonen dat wij
in ons de echte pionier sg'eest hejabe» en moeten ons verder niet de kaas ,
van het brood laten nemen*Daarom moeten wij ons in groot verband aaneen
sluiten en zorgdragen,dat wij het heft zelf in handen blijven houden. '
Maar wij moeten ook redelijk -zijn en eerlijk om gezonde «pbouwende kri-
tiek en raadgevingen aannomea. Hiermede zullen wij «ns zelf verder kun-
nen opwerken.En kantoorbediende is immers ook niet direct chef en een
arbeider niet direct baas? Deze beiden moeten tonen wat zij waard zijn
en zij moeten tonen,dat zij de m$ed-,de kracht en de energie bezitten «m
.zich' ep te werken. '"
Zo moet het epk gaan in «ns verenigingsleven en zo moet het ook gaan met
ons orgaan, jjaat blijken wat gijzelf in U hebt.Hiermde dwingt ge eerbied
en respect af,Hoe meer moeilijkheden te overwinnen,hoe beter het voor '
ons i s,Wij moeten ons niet door tegenslagen,hoon of anderszins laten
Ontmoedigen.Trekt lering van hetgeen ge hoort,ziet en ervaart.Hlermede •
verrijkt ge Uw kennis.

Thans wil ik over het finantiele deel van ons Orgaan spreken,Wij hoeven
dit niet onder stoelen en banken te stellen»Wij weten,dat de uitgifte
van een orgaan,ons geld kost» Velen Uwer hebben zich daarover niet bekom-
merd. Zij hebben slechts hun aandacht bepaald op het hebben van een orgaan
Hoe het orgaan er gekomen is,daar wordt niet aan gedacht en niefr naar ge-
vraagd,Men 'stelt slechts eisen doch d© middelen worden buiten beschouwing
gelaten. Zo m«et ge ook niet zijn»
Het wel en wee niet alleen van het orgaan,doch óók van onze Stichting
hangt ,af van het besc'hikhare geld en van Uwe bemoeienis. Er is geld nédig
voor de uitgifte van het «rgaan.De eerste uitgiften van het orgaan zijn
zeer zwaar voor degenen,die dat orgaan verzorgen.EQQ meer leden we tel-
len,hoe meer geld er in het laadje komt en hoe beter het orgaan er uit
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gaat zien.Hierdoor trekken we adverteerders,Ons orgaan zal zich dan uit-
eindelijk zelf kunnen bedruipen,niet alleen,doch een overschot kunnen
boeken* Zover. Is het echter nog niet«Er is voor de uitgifte van het or-
gaan nog geld nodig.
Daarom in de eerste plaat a,werkt allen hard mede aan de vergroting van
onze Stichting door het ledental' op te voeren en daardoor aan het orgaan
een bestaanszekerheid te bieden.
Eist niet alleen van anderen,doch eist in de allereerste plaats van U-
zelf veel. Uw voorbeeld werkt stimulerenfÉQp anderen.
De Oplaag van ons orgaan moet gericht zijn op een ze groot mogelijke op-
laag tor verspreiding ,Qnder gnze leden en voor de propaganda,-

Wie Uwer heeft klachten over het orgaan? Ik geloof,dat niemand Uwer
zulks heeft,Bovendien zijn de bewijzen tegen de klagers»Het orgaan heeft
namelijk bewezea,dat het verscheidene leden tot onze StichtingViÉCangetrok-
ken niet alleen. Er zijn tevredenheidsbetuigingen ingekomen en̂ ijk maar
hoe het orgaan er oorspronkelijk heeft, uitgezien,Hoe ziet het thans uit?
Kunnen de klagers met het orgaan spreken aver het tst de Stichting bren-
gen van nieuwe leden,Schaamt ge U daar niet va^rfik doel hier niet op
U^want ik weet het dat gij die hier ̂ an̂ ezig zijt Uw best hebt gedaan
en voor de belangen van onze Stichting steeds zij t opgekemen.Deze wô r- /
den richt ik nok speciaal tot-hen wie z'ulfes aangaat),; • • . - - - • V

Thans stel ik U aanwezigen de vraag,è>f ge mogelijk candidaten hebt
voor- de verzorging van het orgaan en de redactie-en administratie van

*\mij ever te nomen. Gij wéet,dat ik teveöl omhanden heb om ae mij als
l Voorzitter opgedragen taak naar behoren te Verrichten*Van mij kan niet
l gevergd worden,dat ik alles op mij zou nemen.

\n er geen candidaten zich beschikbaar stellen wordt beslotenborlopig de redactie 'en administratie in dezelfde hand te blijven stel-
en, toê.a£ functionarissen hiervoor ẑ lleh zijnge vonden.

Aangaande het finantiele deel van het orgaan wordt door de Voorzitter
voorgesteld,voor het orgaan geen speciaal bedrag van de contributies
uit te trekken,doch de kosten te bestrijden uit de Algemene kas.Wel zou
er bij de inschrijving van leden aangedrongen kunnen worden,bij degenen
die het doen kunnen om een bijdrage te verzoeken.
De bestrijding der kosten uit^de Algemene kas is te motiveren,omdat de
uitgifte van het orgaan moe_t aangemerkt warden, al s gemaakt ten behoeve
van de propaganda. . /

De aanwezigen gaan met dit voorstel accoord,

f Over de naam van het orgaan is wel het een en ander naar voren gebracht,
l Men wil "ONS NIEUW STAMLAND" liever gewijzigd zien in "DE NIEUW-GUINEËR"
l Deze titel is bèTST1 op haar plaats in verband met het doel ërTstreven
van de leden,Op de voorpagina is het een en ander hierover reeds ge-
schreven.- De naam "DE NIEUW-GUINE^R". wordt met algemene stemmen aange-

nomen. \s meer aan de orde zijnde sloot dé Voorzitter de vergadering te 19

ure,Hij dankte de -aanwezigen voor de vlot.te behandeling der agenda-punten
en de aangename -sfeer die er op de vergadering- heeft geheerst.

De Voorzitter dankte:,de vergadering, voor het vertrouwen,dat alle, in
heiti hebben gesteld en beloofde a'll-s s, t'e zullen doen om'""dit vertrouwen
niet te beschamen.Als voorwaarde stellde hij-echter,dat iedereen het na-
dige zal verrichten- om hem in zijn z)iyare en moeilijke taak behulpzaam te
zijn. "". ; ' .
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MEDEDELINGEN UIT RESSORT I-ROTTERDAM
/ ^r iî ŵ B̂ pr-r.r-1 - . -_,. ..i n-̂ •n«.rn-j-r. -.--• t .

Op Zaterdag,25 Augustus 1951 heeft Ressort l-Rotterdam een Algemene Le-
den' Vergadering gehouden in de .zaal UNI'd aan de Nozemanstraat te Rotter-
dam.

l Toen de Voorl. Voorzitter van dat ressort de vergadering te 15u30 qpende
l sprak hijJ-ihisnóegen uit over de slechte opkomst der leden.Het Ressorta-
«bestuur wa"s-v<yltallig.T5e h5Br 'J7 J.KÜQMEN.,cfcankte -de komst van de Stich-
tings Voorzitter en Alg, Secretaris. deX heren R.A.Jacobs en F.P.Zwartjes.
Na een k̂ rt inleidend w^ord verzocht hij de Voorl,Stichtings Voorzitter
een uiteenzetting te geven -van het verenigingsleven en de gemaakte voor-
uitgang, hetgeen gedaan werd.
De heer Jacobs gaf in het kort een uiteenzetting <&ver de Stichting en
deelde mede, h-et niet verwacht te hobben,dat de Stichting in zo'n koj?te
t i'J d na hâ ar oprichting deze grote vlucht heeft gekregen. De Stichting
telt namelijk haar leden verspreidt gver bijna geheel Nederland.
Het Ressort I-Rotterdam mag de grote toeloop aan leden zeker danken aan
de grote activiteit van de huidige bestuursleden,Hij spreekt de hojy?
uit,dat het huidige bestuur,dat hij zeker oip zijn plaats acht,straks

r herkozen zal worden. •
^ Punt 2 - Agenda» Verkiezing Rea-aô r.tsbe atUjur..— '

In het Voorl°pig bestuuV"lletben zitt'ft'ngr*"J» J.Koomen -V<oorzitter,
H,L.Zwart jes-Secretaris,P.Hooff-Penningmeester en "de heer en mevrouw
Maa s s- c<?mmi s sari s sen.
Movrtjuw Maas stelt zich niet meer herkiesbaar^d^ch zal actief lid blij-
ven.
De overige bestuursleden werden met algemene stemmen voor de door heil
[reeds geambieerde functies gek§zen,terwijl bovendien als commissarissen
l zijn gekozen de heren B»A.QÜ jmulder en W.R.jS.Ŵ lff,
Punt 3 - Agenda. Vaststelling candidateïi aSa- gedelegeerden en 'candida-

ten om zitting te nemen als l£fi. voor het Stichtingsbestuur4^;'
Als gedelegeerden voor de Gecombineerde Bestuursvergadering ®p Zondag,

l 3 September 1951 werden aangewezen de heren J. J.Kooraen,H.L.Zwart jes en
l B.A.Olymulder.De heer F.Hooff zal als candidaat voor het Penningmeoster-
\p in het Stichtingsbestuur worden voorgedragen.
Punt 4 - Agenda, Voör'stel contributie-regeling en afdracht aandeel aan

Stichtingsbestuur.
Bij de bespreking over dit onderwerp l.s tegelijk besproken de Jongeren

C jrganisatie.Deze organisatie vormt.'een onderdeel' van het Ressort. Een der
J^re'ssor t abe stuur sleden zal de. leiding over de jongeren op zich hebben te
l nemen.Hiervoor is gekQzen de heer R.ü^Maass.dis geassisteerd zal worden
d@or zijn echtgenote-,De beiden hebben zich reeds in dit verband zeer ver-
dienstelijk gemaakt. ;
Aangaande de cprrtrfrbuties van leden en .jongeren zijn verschillende voor-
stellen besproken,Aangenomen werd het voorstel bij het Stichtingsbestuur
ter bespreking te geven de contributie op f l,- te laten voor de leden' •
en voor de jQngeren op f 0,25 per maand.Aan de Gedelegeerden wordt een
blanco mandaat gegeven om naar bevind van zaken namens het ressort to'
handelen ter Gecombineerde Be stuurs Vergadering,zulks omreden van ver- •
schillende aard'. . ' . :
Punt 5 - Agenda. Bespreking te' geven Muziek-,Cabaret- en kunst^avond.

Er zullen met de heer Fred.H.Bellpni -besprekingen ••worden gevoerd o-
ver een te gaven avond te Rotterdam Milder auspiciën van het Rotterdams
re soort sbe'stuur, waarbij nummers to gev.en dooV de Jongeren. Ingelast zul-
len worden.Verder is besloten iri de a.s.WjLntermaanden meedere avonden
met muziek en cabaret to organiseren.-
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Zoveel doenlijk zullen da avonden worden gegeven tegen entree.
Mevrouw Maass vroeg hierep,wat er dan. eventueel met de opbrengsten van
die avonden zal morden gedaan. De heer Jacobs antwoordde hierop,dat de \n zullen moeten worden gestort in de Stlchting's-kas ten bate van \t Steunfonds.- De vergadering ging hiermede accoord»-

Punt 6 - Agenda. Rondvraag, • '
De vraag is gesteld ém een commissie te doen benoemen voor de con-

trole op de ressorts- en Stichting skas~ŝ n. Deze-laatste m niet„direct
in grote uitgaven te komen door deze controle in handen te stellen van
een accountant of een instelling. Deze vraag werd aangenomen en zal ter
Gecombineerde Be stuurs-vergadering worden voorgelegd,- '

Niets meer aan de orde zijnde,dankt.e de Voorzitter de vergadering
voor de prettige sfeer waarin de besprekingen hebben plaats gehad.en de'
vlotte behandeling van de agenda-punten,Hij sloot de vergadering em 19u,

Het Ressort Rotterdam heeft op Zat&rdag,15 en Zondag,16 September j.l.
cp twee plaatsen een contact-avond georganiseerd onder de leden en geno-
digden met lichtbeelden,cabaret,muziek en dans.De ene werd gegeven te
OVERSCHlE en de andere aan de Dv?rp3weg te JtoJAerdam in het„_kamB vg!qr_£ere
patgieerde "Tropen ̂ ederlanaers". 'ge oeïda- avonden 'kunnen als zeer ge- ""
"slaagd wordöïï" gencygm37""""""""""" """" ' .
In verband met de plaatsruimte kunnen wij deze avonden in dit orgaan
niet verslaan.
Wat wij met de in dit orgaan nog beschikbare plaatsruimte willen doen is,
U enkele

' B E L A N G R I J K E M B D E D E L I . N G E N
"~ ""'TT ', te doen,die

wij nog even vóór het ter perse gaan hebben gelezen en gehoord.
De eer;st:ei' git do-- TROONREDE van..H. M. ó& Koningin'JULIANA bij -de opening ..

• van de Staten-Generaal op Dinsdag,18 September 1951 halen wij de
volgende passage aan,n.l.:
"........Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor Nleuw-Guinea zal'
"Nederland zijn plichten nakomen ten aanzien van de geestelijke en mate-
"rie'le verheffing en de politieke ontwikkeling der bevolking. , "
De twee'de1: Uit de mededeling van de Gouverneur van Nieuw-Guinea,de heer

" S.L, J, van Waardenburg aan-de pers (uit "TROUW" 19/9-51) onder het
hoofd "TEKORT N.-GUINEA IN 1951 f 10 milliqen" '

"ik heb van mijn collega in Australisch Nieuw-Guinea,de heer Murray,(_
"een uitnodiging ontvangen om met mijn echtgenote en een aantal dienst-
hoofden, eind October of begin November een bezoek te brengen aan zijn
"gebied,welke uitnodiging ik heb aanvaard",aldus zeide gouverneur van
"Ned.Nieuw-Guinea,de heer S,L.J',van Waardenburg in een onderhoud,dat .hij
"had met een verslaggever van A.N,P,aan de vporavond van zijn vertrek
"naar Nieuw-Guinea.Hij voegde eraan tos,dat het hier een beleefdheidsbe-
"zpek betref t >maar_, zo vervolgde hij,, "hè t spreekt vanzelf, da t gedurende
"ons bezoek ook gemeenschappelijke belangen ter sprake, zullenjkomen'1.
"Hij deold© verder mede,dat het tekort op de gewone dienst van Neder-
"lands Nieuw-Guinea in 1951 rond f 10 millioen heeft bedragen,welk be-
"drag door Nederland is bijgepast.Aan kapitaalsuitgaven werd rond f 25
"millioen besteed.Voor het jaar 1952' zijn deze bedragen in de orde van
"grootte van 10 a 12 millioen gulden,
" De ..gouverneur deelde nog med.&,dat thans een contract is getekend
"voor"de bouw van g(>0 huizen^'en andere geüÖïïweu, welk werk _is. geguncTaan
"een firma te Gouda",
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Wat moeten wij uit het. door H.M.gesprokene opmaken? Zal onze doelstel-
ling nu inderdaad passen'(bij die rede en zal onze verwacht ing, waar cp on-
ze doelstelling gebaseerd is,bewaarheid worden? Zullen de gedelegeerden
van Nieuw-Guinea,onder wie de heren «JOU'ïïË en ARIKS inderdaad ook hun zin
krijgen? Zal ook deze belofte,neen pèTtinente toezegging evenals de vo-
rige van NUL en GENER WAARDE blijken"te'zijn?

Uit de mededeling van de Gouverneur' aan de pers zijn de voor ons be-
langrijke zinnen door o'fïs onder'streept,Naar aanleiding hiervan stellen
j d e volgende. Vragen-, • • . . ' , '

Ls het nog nodig j dat de Gouverneur besprekingen voert over de gemeen*
schappelijke belangen van-Nederlands en Australisch Nieuw-Guinea,wanneer
oYk nu nog geen zekerheid bestaat 0ve> de Status van Nieüw-Guinea?
J Over de bouw van- de Gouvernements gebouwen en woningen in Niouw-Guin

nea heeft het een en'-ander gestaan in "TROUW" van Zaterdag,25 November'
1950. Daarin werd gezegd,dat IJsselsteih1 s Aannemings- en Bouwbedrijf N\
te Gouda opdracht heeft gekregen tot het ontwerpen en de gedeeltelijke
uitvoering van bouwplannen voor een op Nieuw-Guinea te stichten gouver-
nement s stad» Dit bouwplan zou zijn voor de bouw van 500 woningen,waarvan
een deel voor het gouvernement be'stemd is en het andere deel aan parti-

r- .lier initiatief zal worden gegund* - - - •
v Het is nu bijna een jaar geleden.Waarom was'men toen niet reeds begonnenj

was men toen nog in twijfel över"Tïö status van N-Guinea en heeft men
daarom nog geen aanvang gemaakt? Is die Status nu eindelijk positief,dat
men nu een begin gaat maken en ervoor "gelden beschikbaar gaat stellen?

Dit alles zal toch wederom geen CAMOUFLAGE zijn ???!(!
De beantwoording dezer Vragen zullen'wij hebben af te wachten en te

zien wat de toekomst ons brengen zal.
Dit wil echter niet zeggen,dat wij met de handen in de schoot moeten

bli j yen zitten wachten! Wij mq_eten NU medewerken aan de tot standkoming
van een voor ons allen bevredigend antoordl Wij'moeteii juist NU nog meer
de' tanden op élkaar"~zetten.en met ̂alte'.macht, kracht ejnu energie, weykeii ter';
yorwezenlijking van onze doelstelling, Se't gaat er NU Juist om^wat GIJ ,;•
WILT, en DOM1» Verder niet meer twijfelen en vragen en geen woorden maar
daden laten zien. - ' . . • ' . . " *
Wij moeten trachten ta help'en voorkomen;dat deskundigen uit Indonesië en
Nederland naar elders dan naar Nieuw-Guinea vertrekken.
Wij lazen in "TROUW" van Donderdag,13 September 1951 het volgende be-
richt onder het hoofd:"GEREPATRIEERDE NEDERLANDSE PLANTERS NAAR ALGIERS?
"Naarrhet Franse Persbureau AFP meldt,hebben de Nederlandse autoriteiten
"zich tot^de directie van de landbouw aan Nederlandse planters die van
"Indonesië' naar. Nederland zijn gerepatrieerd, toe stemming te verlenen,
"zich te. vestigen in Alderië;onder deze planters bevinden zich landbouw-
."kundige ingenieurs,die zich hebben gespecialiseerd in de tabaks-cultuur
"de suikercultuur,in het kweken van tropische planten,in de veefokkerij
"•en in, de zuivelindustrie". Hoe .vind ge dit???l l i

•':: ' 'De Gouverneur vari Nlouw-Guinëa heef t geklaagd over gebrek aan belang-
stelling van de zijde der: Nederlander si*! - • .;

In "TROUW" van 20 September 1951 lezen, wi-j,wat .Minister JOEKES in zijn
nota moet hebben gezegd*De regering "zal a;l' het "mogelijke doen" om de .emi-
gratie van Nederlanders te bevorderen*Dit is de kern van de uitvoerige
nota,die de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij de voorzit-
ter van de Tweede Kamer heeft ingediend,
Omtrent de omvang' van de emigratie heeft de regering zich geen bepaald
doeleinde gesteld.Zij zal slechts haar medewerking weigeren aan adspi-
rant-emigranten van wie vaststaat, dat zij ..Nederlands goede naam in het
"buitenland zullen schaden dan wel dat hun terugkeer op rijkskosten móét
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worden verwacht»
Haar medewerking aan de emigratie stelt-de regering zich voor te verle-
nen dooi» de uitvoer van montage-woningen , credietverlening^ in het ont-
vangende land 'en de huisvesting te bevorderen,door deze zo mogelijk te
vergemakkelijken,door overleg te plegen met de regering van ontvangende
en andere bij de emigratie belanghebbende landen,door steunverlening aan
de tot standkoming van een internationale organisatie ten behoeve van de
emigratie in kolonieverband naar landen,wier regeringen eveneona tot
steunverlening bereid zijniDe -voorlichting en financiële hulp zullen op
het huidige peil worden gehandhaafd. De mogelijkheden-van emigratie van
.j)p de tropen georiefiteerdo Nederlanders maken een' onderwerp van bijzon-
der studie uit", (onderstreping van ons, Red, "Da N»ö.'er)

Waarom jij? geen propaganda gemaakt voor transmigratie naar Nw-Guinea?
Nederlandse regering,geeft gij geen millioenen meer renteloos uit aan

allerlei emigraties en andere uitgaven,zoalë boven geschreven.
Indien de Nederlandse regering dit- voor Nieüw-Guinea atimuleerde,zi£U

de Nederlandse Staats-budget er onzes inziens wel bij varen,Al dat geld
gaat dan .niet verloren,De Nederlandse Staat plukt rente van dat uitge-
zette kapitaal,bevordert daardoor de; investering van het groot kapitaal
in N,G, Wat van nog groter belang is,(is dat de Nederlanders zelf geen
afstand hoeven te doen van hun Nederlanderschap en Niouw-Guinea een bol-
werk voor de Nederlandse belangen kan worden,- -f

v-Zend alle gepensioneerde Tropen. Nederlanders,dijê  daartoe de wens te
kennen Hebben gegeven de r waar t s. G-i j zult dan. ontlast kunnen worden van
Sociale steun aan hen,Meer dan dehelft van het aantal gepensioneerden
moeten in Nederland gesteund worden en bovendien nog zeer vele,die in
het geheel niets bezitten,Zij yerkl«uB&a.,liie.ï'.,,in de Winterdagen.
Honderdduizenden guldens per maand worden aan hen weggesmeten voor kle-
ding, woning- en huisraad.Zij moeten in, Nederland.ten koste van het eigen
Nederlandse volk aan werk geholpen worden,Al dit geld en deze moeite zal

l uiteindelij-k vergeefs uitgegeven en geda,an zijn»De Tropen Nederlanders
l kunnen ad oh iri Nederland niet -aarden .ĵ i-ĵ kr i jgen heimwee naar een Tropen-
l land» Zi j kunnen daar óók makkelijker zich van een bestaan verzekeren,"Zelf 3
1de ouderen zullen zich-dan bet-er aan.de .omstandigheden kunnen passen»
*• De aan hen betaalde pensioenen,die hier in Nederland toch ook betaald
moeten'wordon,komen daar beter tot hun recht en .stimuleren mede de wel-
vaart van Nieuw-Guinea, - •
Deze Tropen Nederlanders kunnen zich makkelijker stellen op een harmonis
leven met de Pa-poeabevolking.Is hetdiiet door alle jaren heen,dat de
Tropen Nederlanders de schakel vormden tussen blank en bruin?

Bovendien hebben de Tropen Nederlanders reeds sinds 19g5 hun aandaoht("
op Nieuw-Guinea gevestigd.Reeds langer dan een kwart eeuw hebben zij uit
gekeken naar het land hunner toekomst,Dit verlangen wordt door de'om-
standigheden van het heden zeer sterk geprikkeld en aangewakkerd.-

Als slot richten wij ons^weer tot de Tropen Nederlanders,
.Er is in Nederland'maar één Stichting .die rekening noudt met de Wensen

van de Papoeabevolking en verband kan houden met de Troonrede van H.M. •
de Koningin. Er is maar één Stichting, hier,waarvan de leden de absoluut-
\heid hebben,Nieuw-Guinea als Vaderland te bestemmen erj'met de Papoeabe-
volking in- absolute harmonie en assimilatie willen leven.

. Daarom pakt gij' allen aan
en sluit U zich bij- ons aan
Wij vechten in een hechte band
om te gaan naar hot Nieuwe Vaderland.

Wordt NU lid van de Stichting "-NIÈÜW-GUINEA VERBOND NEDERLAND";vergroot
deze éónheidsband en versterkt doze, EENDRACHT MAART MACHT,
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Stichting "NIEUW-GUINEA VERBOND"•NEDERLAt©* fS.N.G.'V,N,)
Opgericht te ROTTERDAM op Zaterdag, 7 JULI 1951.

Oorspronkelijk opgericht op Maandag, 3 JUNI 1951 onder de
naam "NIEUW-GUINEA VERBOND" '(N,G.V,) afdeling Nederland dojór de initia* '

tiefnemers: R.A.JACOBS en N.D.TESSENSOHN,

NAAM en.ZETEL

Artikel 1.
De Stichting' draagt de naam van "NIEUW-GUINEA VERBOND NEDERLAND",1)1 J

afkorting S.N.G.V.N.
Artikel 2é

De Sti'chting "NIEUW-GUINEA VERBOND NEDERLAND" kiest haar domicilie te
Rotterdam» . • .,

Zij kan haar bestuur in andere plaatsen in Nederland dan te Rotterdam
hebben,indien naar het oordeel van dei Algemene Vergadering (A,V,) in het
elang van de Stichting daarvoor overwegende redenen bestaan.

Artikel'3t
a - De Stichting kan zich endèrire'rdé'lèh in ressorten,Alsdan vormt de
Stichting een Stichtingsbestuur (S.B.) of Landelijkbestuur CL.B») met
Resoortsbesturen (R.B,},» •

b - Een ressort kan wsrden gevormd bij ten minste SO leden,
c - De grenzen van een ressprt zullen dóór het Stichtingsbestuur worden
vastgesteld, •

D Q E L ; •'• •

Artikel 4.
Het doel van de Stichting "NIEUW-GUINEA VERBOND NEDERLAND" is:

1 - Nieuw-Guinea te houden onder sguvereiniteit van het K<$ainkri;f£ der
Nederlanden totdat aan het volk onafhankelijkheid gegeven'kan wordeör
en het cultiveren van dat land door en met. Nederlanders;

2 - Nieuw-Guinea mede als VADERLAND ta bestemmen voor Nederlanders,die
zich daar blijvend wensen te vestigen in absolute harmonie en assimi-
latie (aanpassing of «plossing) met de eigen bevolking van dat land
ender de eenheidsnaam van NIEUW-GUINEËRS.

C' •
'MIDDELEN,

Artikel 5.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door*

a - te werken langs wettige wegen met alle geoorloofde middèlenj
b - een eenheid'-te brengen «nder de Tropen Nederlanders en die Nederlan-

ders,die Nieuw-Guinea als hun Vaderland wensen te beschouwen.(Onder
Tropen Nederlanders wordt verstaan,zij die geboren en getogen zijn ^
in Indonesië en Nieuw-Guinea en afkomstig zijn van Nederlandse *f
Eurô se vaders);

c - een eenheidsband te scheppen met alle Nieuŵ -Guinea verenigingen en
meer speciaal,met die in Nieuw-Guinea,welke een overeenkomstige
doelstelling najtstreven als de Stichting bij artikel 4 beoogt.Dit
ter bereiking, ̂n stimulering Van een eenheid en samensmelting,waar-
bij gestreefd moet worden naar een hoofdzetel van het bestuur,in

' Nleuw-Guinea;-
d - samenwerking met andere organisaties,welke de Stichting geheel of

ten dele behulpzaam willen zijn bij haar streven;
e - contacten te leggen en te onderhouden met de Nederlandse regering
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en/of regerings-instanties en andere lichamen in het "belang van haar
leden en ter bevordering van de welvaart van.Nieuw-Guinea en haar \; ' ' .

f - voorlichting aan het Nederlandse vclk In Hederland,door middel van
het verstrekken van mededelingen en uiteenzettingen in de vorm van
brochures,k^rte exp«se1s aan porsaöen,organisaties,bladen,enzt;

g - het uitgeven van een eigen orgaan; • -
h - het organiseren van bijeenkomS'feeïi.&l̂  dan niet met film-voorstellin-

g OB muziek ter versteviging *%& d# onderlinge banden onder de leden
en-tot het aantrekken van en/of Verstevigen van" de samenwerking met
andere symphatiserendö orgaiilsfttiö» en persoen.

LEDEN en BEGUNSTIGERS»

Artikel 6,
De Stichting kent leden, er sleden,blii t ongewone leden en begunstigers.

LEDEN zijn Nederlanders en Nederlandse onderdanen,die de leeftijd van
ÏB~ jaar hebben bereikt,alsmede rechtspersonen,wier zetel binnen het
Rijk der Nederlanden gevestigd zijn,die aan het bereiken van het doel
der Stichting willen medewerkeen «f daarmede instemmen en die hun wens
«m als lid toe te treden,schriftélijfc hebben kenbaar gemaakt eh als
zodanig zijn aangengmenf

ERELEDEN zijn aij,die uit hoQfde van bijzondere verdiensten d<#»r het
• <St i cht ing sb e s tuur TI hiertoe S5fcj$ bentefcd» . 1 n
BUITENGEWONE LEDEN zijn Nederlanders -en ai j afkomstig uit Nederlandse of

Europese vaders.die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt én zuiver
Nederlands en Nieuw-Guineesétgeorlenteerde rechtspersonen,die nog
woonachtig zijn in Indonesië die hun wens hiertoe schriftelijk hebben
kenbaar gemaakt en als zodanig zi$» aangenomen»

BEGUNSTIGERS of DONATEURS zijn natuurlijke en rechtspersonen,die de
sttchting met "een vaste maandelijkse of jaarlijkse bijdrage Steunen»

• Artikel 7,
Aanmelding voor het lidmaatschap dient te geschieden bij het Stich-

tihgs- of Ressortsbestuur,al naar gelang va4 woonplaats van de oandida-
ten. v '

ArtikeJ. 8. \ Men houdt «p lid,erelid,buitengewoon lid <>f begunstiger te zijn:

a-, door overlijden; . , „
b, door schriftelijke épeeggingidóor opzegging in de loop van enig boak^

jaar blijft de contributie over het lopende jaar ten v̂ lle verschul-
digd; • • '

c. na royement door het Stichtingsbestuur; >
Het Stichtingsbestuur kan een lid royeren,indien dit,ondanks hê haal-
delljke schriftelijke- aanmaning zijn contributie niet betaalt of in-
dien het betreffende lid de standing der vereniging zou schaden of.,
om andere fcedenen,welke het Afdelingsbestuur voldoende zwaarwichtig
voorkomen. Het Stichtingsbestuur geeft onder opgave van redenen van

*> het royement onverwijld kennig aan het betreffende lid.De geroyeerde
heeft gedurende drie maanden nadat hem (haar) schriftelijk kennis is
gegeven van het royement,recht op beroep op de eerstvolgende algeme-
ne ledenvergadering»Deze vergadering beslist of zij het royement al
dan niet wenst te bestendigen.Mocht dit laatste het geval zijn,dan
wordt geacht, da t het lidmaatschap nimmer verloren i-s"-* gegaan. -

Artikel 9.
Met schriftelijke goedkeuring van het Stichtingsbestuur kunnen leden

onderling plaatseliji? ressorten vormen,welko geleld warden door een .
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plaatselijk bestuur,genaamd Ressertsb©stuur (R,B,)»
Artikel 10,

Deze Resssrtsbesturen zullen zich hebben te gedragen naar de Statuten,
reglementen en voorschriften van het Stichtingsbestuur,

Door het 'Stichtingsbestuur zullen v$or de ressorten Huishoudelijke
Reglementen worden opgemaakt,ter b'evordering van gelijkluidendheid* c •
Deze zijn binaend voatr elk ressort,Zij kunnen oqk reglementen en voor-
schriften, welke betrekking hebben op dé inwendige regelingen onder de
leden..van dat ressort in het leven roepen,doch deze "mogen niet in strijd
zijn met de Statuten,regiemanten en voorschriften van het Stichtingsbe-
stuur, ' •.'*"'. • • • . ' • • • ' . ' • . ' •

STICHTING S* ;en..RESSORTS-BESTUREN»

Artikel, 11.
De Stichting wo-rdt geleid d^or een Stichtingsbestuur,hetwelk bestaat

uit een Voorzitter,Algemeen Secretaris,Vice Secretari s,Thesaurier en ten
minste twee leden, •-.'":

Artikel 12.
Het Stichtingsbestuur w0rdt v$or de tijd van 5 jaren gekomen d<Sör de

'Raad van Gedelegeerden",welke bestaat uit vertegenwoordigers der Res-f
sorten. • • ' - ; . v ; , _ . , . ' • • ' ' . ' • > ; '• ' ' ;

De Voorzitter wordt door de Raad van Gedelegeerden gekozen»
De functies van de dsor de Raad Van Gedelegeerden gekozen leden van

het Stichtingsbestuur worden Qnderllrig' verdeeld. :

Artikel 13.
Het Stichtingsbestuur heeft het recht tot vergroting en/of -aanvulling

van haar ledental naar gelang de «mstandigheden zulks vereisen* .
Artikel 14,

Het Stichtingsbestuur wordt dQor de Raad van, Gedelegeerden uit de res-
sorten gekozen.» Een gekozen Reasortsl^estuurslid mag alsdan geen zitting
meer nemen in een Ressorfcsbestuur-t ' f ' . "'•*;'-

Artikel 15, , ,
Van het Stichtingsbestuur treden, elke twee jaar,'drieleden af volgens

rooster,welke door dat bestuur wordt geregeld. Zij zijn terstond herkies-
baar. • '

Artikel 16.
Het Stichtingsbestuur wordt vertegenwoordigd! d$or een Degelijksbe- ;
iur,welke bestaat tit de..Voorzitter,Algemeen Secretaris en Thesaurier,'
j kunnen elk voor zich en als college in.b'epaalde gevallen hun bevoegd-

heden delegeren aanj^êén der andere functionarissen van het Stichtingsbe-
stuur. ; ' / ' • ' ' ' .

Artikel 17. . . . •
Elk der leden van het Dagelijks Bestuur (D.B.) ef de do^r dit'co-llége

aangewezen gedelegeerde functionaris I's ten allen tijde verantwoording,
verschuldigd aan het Stichtingsbestuur» -

Artikel 18.
Hat Stichtingsbestuur Wordt voogezeten door de Voorzitter.Bi j ontsten-

tenis van deze door de Vice Voorzitter*. . ; ' • ' " • ; v
De Voorzitter heeft de algemene leiding van de Stichting en zcrgt

voor de handhaving der erde op de vergaderingen.-
Algemeen ArtikeX 19» . .
Def Secretaris is belast met hot bijhouden der notulen van Béstuurs-

en andere vergaderingen en voert met medeweten van de Voorzitter alle
corresp-èndentie, s

Dé Vice Secretaris is verplicht de Algemeen Secretaris in de admini-
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stratie behulpzaam te zijn.
Artikel 20»

De Thesaurier belast zich met all© geldzaken,over welks, beheer hij
elke 3 maanden rekening en verantwoording doet aan het Bestuur.

Ook levert hij bij het .sluiten van het boekjaar een rekening on ver-
antwoording in. Verder zargt hij vo<or 'het innen der contributies.

Het Bestuur bepaalt de wijze waarop.» '
Artikel Si.

De leden in het bestuur (commissarissen) zullen, de werkzaamheden Van
het Dagelijks Bestuur zoveel Eigelijk hebben te steunen,

Artikel 82,
Hetgeen bepaald is v^or de bestuursleden in het Stichtingsbestuur,

geldt tevens voor de Sess$rt'sbe stuur sleden.
Artikel 23.

Het Ress<9rtsbestuür wordt op een algemene vergadering gekozen door de
leden en uit de leden van dat ressort.

Artikel 24.
Elk ressort kan op iedere 50 leden van haar ressqrt een gedelegeerde

aanwijzen om zitting te nemen in de lfRaad van Gedelegeerden ,
Als voorwaarde op het aantal leden wordt gesteld,dat deze ten minatö

a maanden als lid van dat ressort staan ingeschreven en aan hun finan-
tiele verplichtingen hebben voldaan. '

Artikel 26. : , •
Voor zover een ressort neg 'geen 50 leden telt, i a het t<csch bevoegd

één gedelegeerde aan te wijzen.
Artikel 26.

idder Ressort dient kwaeijaalsgewijze aan het Stichtingsbestuur tqys te
zanden een. volledig bijgewerkte ledenlijst over hét afgelopen kwartaal.

De laatst ingediende ledenlijst is maatgevend v§.or de benoeming van
gedelegeerden in de Raad van Gedelegeerden,

Artikel 27,,
Elk ressort is gehouden het Stichtingsbestuur van een voorgentmen

vergadering of bijeenkomst vr0eg*tijdig *p de ho.ogte te stellen 'en notu-
len of verslag daarvan zo spoedig mogelijk aan hom toe te zenden.

Het Stichtingsbestuur heeft ten allen tijde,toegang tot deze vergade-
ringen en/of bijeenkomsten; het kan zich door één of meerdere persenen
doen vertegenwoordigen»

(• •
BESTUUR S-VERGADERINGEN.

T—l = ' ,
Artikel 28.

Het Stichtingsbestuur vergadert ze dikwijls de Voorzitter ef minstens
drio zijner leden zulks wenselijk achten,doch minstens eenmaal per maand.

Artikel 29,
De oproeping van de vergadering geschiedt schriftelijk door de Alg,

Secretaris op een termijn van minstens acht' dagen,de dag der .oproeping '
en die van de vergadering niet medegerekend.

In spoedeisende gevallen,ter beeordeling van de Voorzitter,kan van -
deze termijn worden afgeweken, •

Artikel 30,
Het Stichtingsbestuur vergadert minstens ééns per jaar met de Raad

van Gedelegeerden. . ,
Deze vergaderingen worden genoemd "Gecombineerde Bestuurs-vergaderin-

gen \, kan de Raad van Gedelegeerden of vijf ress^rtsbesturen

hiertoe onder «pgaye van redenen -hun wens te kennen geven»De oproeping
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geschiedt op de wijze als voo.rge schreven' hij artikel 29.
Artikel: 31»

Op de jaarlijks -te. houden Algemene Vergadering brengen de gedelegeer-
den en het Stichtingsbestuur verslag uit over de werkzaamheden van hét
afgelopen jaar en werden richtlijnen, gegeven,voor het komende jaar.

Artiké.l' 52.
De Raad van Gedelegeerden kan evenal's de Resso^tsbesturen Onderling

vergaderingen beleggen, dp'ch zullen zich hebben te houden aan het veor-
geschrevene in artikel 2$. .• : ;

Artikel 3S;
Ter vergadering van de Raad van Gedelegeerden worden de Voorzitter

en Secretaris uit haar midden gekozen, '
De op de laatst gehouden vergadering -gekozen Secretaris zorgt voor de

opro'ep van de gedelegeerden voor de eerstvolgende vergadering van deze
Raad, « .

OVERIGE VERGADERINGEN.

r . Artikel 34.
v Jaarlijks,uiterlijk in de ma'and JUNI wordt eeïi Algemene Vergadering

gehquden, ' ' -
Bijzondere Algemene Vergaderingen wórden gehouden ZT- dikwijls het

Stichtingsbestuur 'of"minstens drie ressQrtsbesturen zulks gewenst achten.
Artikel 38. • . • •

De Algemene Vergaderingen worden :do,or de AlgrSdcrotaris bl jeengeroe-'
pen d̂ jpr middel van het Officieel Orgaan van de Stichting dan wel op an-
dere wijze als door het Stichtingsbestuur np.dig wardt geoordeeld^te
plaatsen minstens veertien dagen vóór het houden daarvan (de dag der op-
roeping en der vergadering niet medegerekend),

De Voorzitter van. het Stichtinsbèstuur. leidt dé in dit artikel ge»^ •
noemde verg-aderingen. '

•.STEMRECHT.»

".'• ! ' ; i V ":.., , ' : , . \.i;;- , Artikel : 36. "'•.-..- . - " - r • ' "• • •> •"•; :'\-
Leden en ërleden hebben stemrecht,welk recht• ter:'vergadering pers^ori-

lijk kan worden uitgeoefend»Stemmen bij .voX^-acht is derhalve niet toe-1
C gestaan. . . - . - . .

Artikel . 37.
Besluiten worden - vopr zover in .deae Statuten niefanders is' be-

paald - genomen met volstrekte meerderheid van stemmen,
Arti.kel 38. . ;,. • • • •

Over personen wordt schriftelijk,$vè;r zaken mondeling gestemd.Blanco
en ongeldige stemmen tellen niet mede,- " .

Ar.tikel 39,.
Bij staken van stemmen over zaken beslist de st«m van de Voorzitter.

Artikel 40. '•. ,. '•• •
Staken de stemmen over personen,dan vindt herstemming plaats,Staken

do stemmen opnieuw,dan beslist h.et lot.;

P I 'N A N C IE N..,\ :-. . - '

Artikel 41.
De finanoiëij, van de. Stichting bestaan uit:-. ^ '.

a, Contributies der leden en begunstigers (ereleden en Buitengewone leden
zijn vrijgesteld van het betalen van contributies)» -!' ; u
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b. Giften^legaten en erfstellingen.
c. Al hetgeen verdei? op wettige wijze wordt verkregen.

Artikel 42. .: \e Contributies zullen jaarlijks eg de Algemene' Vergadering worden'

vastgesteld»
Artikel 43.

De Thesaurier beheert de financiën-nvan de Stichting en is daarvoor
verantwooding schuldig aan het Stichtingsbestuur (zie QQ,k artikel 80 van
deze Statuten) . " •

De thesaurier wordt gecontroleerd door een door het Stichtingsbestuur
aan te wijzen accountant,

De Re ssofts-penningmeesters woeden gecontroleerd dô r Het Stichtings-
bestuur of door $it bestuur aan td wijaen persoon d f perstenen.-

HUI aHOUpBLI JK-* REGLEMENT.

Artikel '44. '
In het Huishoudelijk Reglement kan nader worden bepaald wat naar het

oordeel van het Stichtingsbestuur nadere regeling behoeft.
Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd

met deze Statuten,

SLOT, WIJZIGINGEN en ONTBINDING*
Artikel 45,

Wijzigingen der Statuten en tot ontbinding der Stichting kan slechts
worden besloten in een algemene ledenvergadering,waarin tenminste drie/
vierde van het aantal loden van de Stichting aanwezig is en waarin min-
stens twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen voor het betreffende
besluit verklaart»

Wanneer in de bovenbedoelde vergadering minder dan drie/vierde van
het aantal leden aanwezig is,wordt binnen twee maanden 'een nieuwe verga-
dering gehouden,welke bevoegd is met twee/derde der Uitgebrachte stem-
men een geldig besluit te nomen.

Artikel 46.
Van het bepaalde bij artikel'41 wordt afgeweken,wanneer samensmel-

ting plaats heeft met een Nieuw-Guinea vereniging met 'hoofdzetel der
vereniging in dat land,als bedoeld bi.j artikel 5 sub.c.

Alsdan vervallen deze Statuten en "Wordt d'e Stichting in haar geheel
overgenomen als onderdeel van die vereniging. x-

Da Statuten.Reglementen ©n voorschriften van die vereniging treden v
dan automatisch in de plaats van deze Statuten»

' '•' , ' \ Artikel 47. • • • - . . .
In gevallen waarin de Statuten dep Stichting niet voorzien beslist

het' Stichtingsbestuur,eventueel in sverleg met de Raad van Gedelegeer-
den, • ' • ;

Artikel 48.
Bij de oproeping tot de bij artikel-45 bedoelde vergaderingen moet

het voorstel tot Statutenwijziging of de ontbinding als agendapunt wor-
den gemeld. ' % "

LIQUIDATIE, v
Artikel 49,

Na een besluit tot ontbinding van- de Stichting treedt het Stichtlngs
bestuur als vereffenaar op,tenzij de vergadering anders beslist,

, Artikel 50,
Een'eventueel batig saldcx wordt onverminderd het bepaalde bij artikel

17Q2 van het Burgerlijk Wetboek .uitgekeerd aan het Nederlandse Rode Kyuis
ten behoeve van Nieuw-Guinea,»

===i~~-:i=ia Goedgekeurd ter Gecombineerde-
=s=:=::==:=3 Bestuursvergadering 2 Sept.1951,



".-OELICHÏINO (Memorie van Toelichting) ep de STATU» van de Stichting
"NÏlUW-GUI&EA VERBOND NEDERLAND" (S«H.G.V.N.),tevens leidraad bij
de opmaking van het HilïISH(̂ JI)ELIJK-R®G-LEMENT,alsmede richt.snoei-
voor het' werkprogramma^gegeven doĉ r de Vo&rltepige Voor 2 i t te r,,de
heer R»A.JAC<;\BS,als premoteir ast cpr±chtep: van- de Stichting fcssbij
Gelegenheid van de Gecombineerde Be s tuur1 s-vergader ing f \irelke i g ge-
houden in de zaal "UïJlC" aan de Wftzomanstraat te Rotterdam op -ZON-
DAG, 2 September 1951.-

Punt 3,Agenda; Goedkeuring voorlopige Statuten Van de Sticht ing» -

De Voorlppige Voorzitter deelt mede,dat t̂ t óp het ogenblik van
slechts enkele personen voorstellen 3 i-j n binnengekomen tot wijziging en/
of aanvulling van Se Voorlopige Statuten,zoals die vermeld staan in het
orgaan Nö.3-Juli 1951.- , '
Deze wijzigingen en aanvullingen zijn'verwerkt en opgenomen in Orgaan No>
iNo.4-Augustus 1951. •'
JEen woord van dank is hier op zijn plaats aan' de-heer, C.P^Burghardt,die
lin connectie staat met de heer N. JQH'y"fflr waardnor het on s~ mager i j k i s ge-
lweest,met de wensen van de Pap5Ba-'VOQ,rmanne,n rekening te kunnen houden
'Hn ons standpunt dienovereenkomstig te bepalen.
^ In verband met het feit,dat slechts van enkelen het een en ander óyer
de Statuten iŝ  vernomen,kunnen we mededelen,dat deze door de leden gun-
stig zijn ontvangen en zij er geen op- of aanmerkingen verder op hebben.

Alvorens echter de vergadering tot een uitspraak te laten komen,wil
iic ter voorkoiring van misverstanden de meest belangrijke artikelen punts-
gewijze behandelen. .' •

Dit zou dan een toelichting (z,g.memorie van toelichting) daarop be-
tekenen en zeer dienstig kunnen zijri v^or de toekomst,waardoor andere,
lezingen vrijwel onmogelijk zullen zijn. " -
Artikel 1. • . , ' '

Over de naam van de Stichting^,valt m.i.niets op- ef aan te merken.
De z,g.noot daaronder i's echter wel' becritiseerd.Enkelen zouden deze

noot willen doen vervallen.Men wil n.1.niet de indruk hebben,bij het
NIEUW-GUINEA VERBOND te hebben gebeden en gesmeekt om tt>oh "als het U
beleeft" aansluiting en opname.

Als zodanig moet men deze noot niet gaan beschouwen.Men moet zich ih
deze op een zakelijk standpxint 'stellen en wel degelijk het persoonlijke
van het zakelijke onderscheiden. Wat nu is het geval?
'T"" Men heeft in Nieuw-Guinea zich gekeerd tegen de persoon van Jacobs en
'wel op zeer losse en vooral niet te vergeten zeer eenzijdige gegevens,
n.l.die gegevens van een vereniging,die mij bes chouwtf 'al s haar vijand
N0.1. Zij kunnen mij niets ten laste leggen,doch weten dat ik voor hen
een gevaar^oplever. Verder is dit mogelijk geweest door familierelaties
welke m.i.de hoofdrol'hebben gespeeld. Ik ho'ef hier de namen van hen zo-
wel hier als in Nieuw-Guinea niet te noemen.

Verder weet men zowel in Holland als in Nieuw-Guinea wel,dat ik een
zeer buitengewone dwarskijker b,en. Familie-regering en vrind j es-systemen'
zijn bij mij en ik geloof ook bij U -' althans ik verwacht zulks van U -
uit den boze. ' ' •

Ons verenigingsleven heeft en moet hebben een veel hoger doel,Het mag
hier niet gaan om bepaalde belangen van -enkelingen.Het gaat hier om de
belangen van een zeer -grote .groep Tropen Nederlanders.: •
Wij weten,dat bij de N,G, V-, in Nieuw-Guinea, slechts ambtenaren in het'Be-
stuur van het Verbond zitting hebben.Die ambtenaren zullen elkander daar
niet bijten en hunne gedragingen',,en handelingen zullen meer speciaal op
het" per'so-onli jke gebasseefd zijn. ' -

Dit is gedeeltelijk reeds tot uit ing "g é'Ebmêfiefi:b~ê sproken in hun Alge
^ - - - ^ ' '
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mene Vegaderingen van 21 Januari 1951,waarvan een deel der notulen te
vinden is in hun aan mij gezqnden orgaan No.6 over Juni-Juli 1951, ^

Daar is gesproken over geruchten,die de r^nde deden,dat een Ambtenaar \r de functie van Bondsvoorzitter' naar behoren kan vervullen,ooidat

een zodanig functionaris vaak een blad voor zijn mend racet nemen,tot
schade van het ¥erbond.
Wij behoeven hier nirit veel aver te zeggen é-n de praktijk hier het woord
geven. Kijk in Holland eens om U heen en lees de kranten maar.Hier wordt
het vrije wo.ord en de vrije pers geëerbiedigd.Wij hebt>en gelezen en ge-
hoord hoe men dié twee aan banden heeft willea. leggen. Verder zal het U ' é
ô k niet onbekend zijn,dat de ambtenaren ook hijgr slechts hebben te dan-
sen naar de pijpen van degenen die aan dé touwtjes trekken.De partij-pe-
litiek speelt een zöer grote rol*
| Onze ervaringen destijds in Indonesië getuigen,dat aldaar het vrije
l woord en de pers-vrijheid niet bestonden en voaral de ambtenaren zwaar
j gemuilkrofd werden.-(ook ik ben'liier een' der slachtoffers van. ̂

Zo zal het ook gó.an in Nieuw-Guinea. Zij zijn daar in zeverre vrij in
woord en daad,indien zulks nog naar de zin der superieuren gaat.

Wat wel zeer moeilijk is,is het feit als men als ambtenaar veel in de
melk te brolrelen heef t,bovendien een zeer vooraanstaande functie in het <~
verenigingsleven heeft.Dit is zowel In Nederland als overal elders. \e vereniging kan dan gemaakt worden tot een werktuig in handen van

die ambtenaren ,waardoor de belangen van de leden en die der gemeenschap
zouden kunnen worden geschaad.Wat is al niet in Nieuw-Guinea gebeurd?
Hoe was. het: mogelijk,dat een groot impart-zaak m<?-ncpoolh^udster is ge-
weest? Ik noem hier slechts een enkel groot geval.

Deze uiteenzetting heeft ten doel Ü te tonen,dat wij ons in de eerste
plaats hebben te stellen op het zakelijke,namelijk het Verenigingsleven,
ê doelstelling.- Personen komen eerst daarna aan de 'beurt.

Hoewel wij van het N.G.V,nog niet in het bezit zijn gekomen van de Sta-
tuten,vermeen ik uit de organen* te mógen opmaken en constateren,dat de
doelstellingen van het N.G.V.vrijwel parallel lopen aan de enze.Er zijn
mogelijk nog wel kantjes af te sli'jpen.Deze kunnen door onderling over-
leg worden afgehaald of bijgevoegd* ,,

Ik heb mij oo^het standpunt gesteld te willen strijden voor een een-
heidsfront met een doelstelling in len Verbond,zowel hier in Nederland
als in Nieuw-Guinea.Dit is ook stfreds mijn streven en ideaal.

Nu zult Ü in dit verband mij de vraag kunnen stellen,waarom wij dan ' ,;
niet een samenbundeling kunnen hebben met andere Nieuw-Guinea-verenig.in-/~ V
gen. Inderdaad is dit in mijn lijn,doch ge moet U niet vergissen in het^--
woord "samenwerkenj1»
"Samenbundelen" kan men alleen dnen met dingen en verenigingen,die een-
zelfde doelstelling hebben. ff
"Samenwerken" kunnen zelfs contrasten,wanneer zij toevallig op één of
meerdere punten parallel-lopende belangen hebben.
De P,v.d.A,kan aamenwerken met de A.R.partij maar niet aamengebundeld ..
Worden. De P»v,d.A. hïeeft één nauwe samenwerking met de K.V.P.en dit n
niettegenstaande de grote verschillen in doelstelling.
Zo moeten we dit ook in onze gevallen bezien.De andere in Nederland be- *
staande Nieuw-Guinea-verenigingen hebben in hun doelstelling opgenomen
drie punten,n.1.:
l - Nieuw-Guinea als DEEL van het Koninkrijk te betrekken;
3 - de Nederlandse cultuur en welvaart daar te scheppen;
3 - door Nederlanderse Volksplantingen.
l en 5 zijn dus uitgesproken doelstellingen tot hè.t bereiken van een RQ-
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Dit is tegen de wens van dfe, Ni'QW--.,Guiïiea bevolking ze,lf, zoals dit
is "uitgedrukt iiï de resolutie van d&sö bevolkiïig fan Hare ̂ aje^teit de
Koningin '-Jullana 'ddo« Hollandi a ,21 JUni 19SSQ, waarin onder meer het vol-
gende staat i ",,.,, dringend te veribökon er bij do Nederlandse Regeririg
"op aan te dringenen! de taak van hé,;b Nederlandse Volk' ih
"verder ten uitvoer~ïïe broTïgen̂ tô t(lat_. het Volk van^ _
"3tahdïg"Ean staan { OjaajCHaTMeTi Jkhg^ jp^veh kan wör^[önT"nT

Het andere punt is de belo.fte vairTHM.de Koningin in Hare Majesteits
bekende radiorede, waarbij tevens de regering zioh heeft uitgesproken, dat
Zi j de besl^sijg^gehGol^ aar^ 'hejfc _vo^lk van_ Meuw-Guing^a jgyerlaat,,-

De Nederlanders staan dus straks, weer' als vre emde linge^ in Nieuw-GuiH/
nea, zonder grondbezit. En wat gebeurt er' dan woer_ ' m¥t "de Yr open Nederlari-
dors???? . , . - - .

Onze doelstelling - en^nu bespreek ik tevens ons artikel 4 dor Statu-
- -.is eveneens in drieën te onderverdelen, n, l . J
Nieuw-Guinea te behouden on^er souvereiniteit van het Koninkrijk der
Nederlanden totdat aan het Volk onafhankelijkheid gegeven kan wordenj

2 - het cultiveren van dat land ül.pior en. met Nederlanders;
3 - het land me_de te be.sterairjm. als VADERLAND voor Nederlander s, die zich

daar blijvond" wensen te vestigen .in' absolut-e harmonie en assimilatie
(^aanpassing of cplcssir.g) mot de eigen bevolking van dat' land onder
do eenheidsnaam van NIEÏÏW-GUINEJ?ES,

Onze. punten l en 5 zijn, dus de grote -contrasten, welke een samehbunde lirig
me t ,:de „andere.: -: .in . NedQ^ land - b@ s;t aaiide , vJréniKÏnRen .njet r

' " ' ' ' ' ' ' ' :'in ieder göval, in. de, weg, staan,-.' ..: "r- . , , , • , .
Punt '2 zou daia' eventueel eeh'mogekheid bieden tot samen^arking; met ' 'die-'
andere verenigingen. Voorts zou samenwerking mogelijk zijn in verband;' mot
het streven- van behoud van Ni s, uw- Gui n© a onder Nederlandse, vlag, alware
het dan ook voor eeci bepaalde tijd.- ' . .' . , , ' ' . . • ' ',.; :'-' i' ::

Er kunnen' dus in. Nederland twee; parti j en^ bestaan, ; :. ' •'-'- ' . . ; • - • - ' '
De. ene, me t een uitgesproken wens orji in Wieuw-Ouihea een .gemoderniseer-

3 koloniale politiek te voeren', dus Met" do' %ens tm NedBrTandbr- te bli'-jve
è'n straks weer als vreemdeling; ...... ........ en ........... v , .

De ander e met een uitgesproken wons om het volk van Nieuw-Guinea de
vri"jhéTd~të~geven zich t. z, t. uit te spreken voor eon zelfstandigheid ,
(onafhankelijkheid) -waarbij wij, die ons als Nieuw-Guineërs hebben uitge-
sproken éën medezeggenschap zouden kunnen hebben, -

De algemene wereldpolitiek is op deze laatste gebasseerd.Ook wij heb-
,ben deze doelstelling in onze stichting, . .
Onze groep Tropen Nederlanders hebben in het acHt'ör QÏÏS 'liggend tijdperk ̂
leergeld, betaald en zullen van het genoten onderwij s, lering, trekken. Wij "
wensen niet andermaal eenzelfde behandeling als heden te ondergaan,
Ook NU nog warden wij zelf in Nederland als tweede ^ r 'â ĝ êdeĵ jdèis
*'sT!?rcJ:ww&t-̂ ^ """"" ;
Ttnd̂ Slïr'Iïaan" wï̂ l̂Tl̂ ï̂ MteMöagöir̂ ''''̂ . Nede rland ̂ worden , wi j ook

niet opggnomen .̂n de Nederlandse gemeen schap, zodat wij uiteindelijk in
een statj^phe amoede zullen geraken, , '. ' ' ' .

Wij hebben geen'" 'grond, waarnp^wi.jröns schrap kunnen- zetten,
Sinds 1926 heeft onze bevolking sgï'oep gestreden, om- griondrö-cht en, opdat

wij ons een Vaderland kunnen 'scheppen,. Sinds' dien is de Nieuw-Guinea :g.e-.:
dachte in ons opgekomen, en nu wordt ons dit aangeboden.
JDe twee Papoea-gedelegeerden, de heren J^han ARIKS en Nicolaas JOUWE, die
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destijds na'a'p tï&derland toafren gekomen^gaven ons het voorbeeld van Nieuw-
Zeeland, waarJVB$A;NKEN en MA.ÖRI'1 a één- v£lk vormen van Nieuw-Zeeland en
thans bekend staan als "NIEUW-ZEiK£NÖËRH"4
Hiermede nodigen zij ons uit met hen samen te gaan als gelijkwaardige en
gelijkgerechtigde partners,in absolute harmonie en assimilatie,Van deze
uitnodiging willen wij gebruikmaken en'ons in het samensmeltingsproces
werpen ondar de eenheidsnaam van NIEUW-ÖÜINEËRS,

Gij moet niet denken,dat dit samensmeltingsproces zó gemakkelijk zal •
zijn te volbrengen.Er zullen van U grote ©n. zwareoo^ffero worden gevraagd*
Vooral van de ouderen onder ons.
Alle superióritoits*waan zullen wij hebben af te leggen en ons hebben in
te schakelen op voet van gelijkheid en gelijkgerechtigheid mot o;p dit o-
genblik nog zeer achterlijke bevolking.Deze bevolking is intelectueel
niet op eon hoog poll en vraagt aLua Van $ns de beschaving.
Zij zijn echter politiek RIJP en WETEN in dit ojpzlcht precies wat bet
wenst. Aan U ligt het,door uw handel en wandel te bewijzen of dat Volk
U zal kunnen vertrouwen en met U wens-t te leven In harmonie en assimila-
tie,
Allen/dle zich in onze Stichting opgenomen wensen te zienfmoqten dit zicte
absoluut voor ogen houden en hebbön zich geheel hierop te welpen,
Uw lidmaatschap moet dus niet alleen bij het woord blijven,doch moet tot
uitdrukking komen bij Uw deden. Dit hobben de Spaanse Indo-Europeanen <&p
de Philippijnen ook godaan.De Philippijnse leiders bewijzen ons dit.

Dat ik mij Op het standpunt heb gesteld or naar te streyen
zetel in Ni.ojiitefiulaea te vesbigen houdt met het bovenstaande"""

j in Nederland moeten ons instellen om in Nederland .
slechts contacten te leggen met de Regering, regerlngs- instanties en an-
dere lichamen in het belang van dat land, van de Wieuw-Guinoa bevolking
in het algemeen en meer in het bijzodtdei* van d© eigen bevolking* Wij heb-
ben het Nederlandse volk voor li'cht Ing te geven met alle geoorloofde mid-
delen die daartoe diedstig Siijn.
Wij moeten trachten het groot kapitaal voor dat land aan te trekken.

Daar werden de we teen, verordening en enz, opgemaakt in ave r e on s temming
met de wensen van de bevolking»

Omreden Nieuw--Guinea tot voor zolang ligt en zal liggen onder Neder-
landse souvereinitelt,is het nodig dat het land in Nederland vertegen-
woordigers heeft, .

Hiermede heb ik de eventuele politieke status van onae Stichting naar
voren gebracht.

Onze Stichting bemoeit zich in Nederland niet met de Algemene Politiek
doch zoekt met p^Mrtï^KOtttrbi jen &an- samenwerking voor zöver™aang'asrt de
Nlëü'w-'öulnea"" 'po^^Q^&^^Sj^"ii^9rl':'Óje>ze in hét' kader- van' on-ao d(Qieljtel-' 'n' ïiQt'belangis van onze leden in Nederland.'
geeft" geval contanten met communistische partijon.
L_J. j'HPr- L-.J-J - -_iin~ •ar~r"-~-irrr^^?a"—"•***"•-]'. -—. ^- —T—^g"-»^""^—^""""Ook hlFDooirwTj in de Kamers voorlopig ge' - - - - r-- - - - - - - - . . ,geen eigen vertegenwoordigers v
lOdig.Indlen'het van belang is, dat wij de politiek moeten raken, zullen

ons wel wenden tot die bestaande ;parti jen, die ons kunnen en willen
steunen.-

Door deze uiteenzetting' meen ik U ingelicht te hebben en voldoende
besproken te hebben de z.g*noöt bij artikel l* Verder heb ik tevens de
artikelen 4 en 5 onzer Statuteeft bespraken*

Tegen het vervallen verklaren van de noot bij artikel l alV^borenbe-
doeld zal mijnéj^Ms geen bezwaar bestaan, indien artikel 5 sub, o. wordt
gewijzigd als
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een eendrachtband te :scheppen! met allo Nieuw-Guinea verenigingen
en meer speciaal met' die in Ni Quw-Gui-n'ea, welke een overeenkomstige doel-
stelling nastreven als de Stichting bij artikel 4 beoogt.Dit ter berei-
king en stimulering van een eenheid en' samen smelt ing, waarbij ge'streefd' /o
m,pet worden naar een hoofdzetel van het bestuur,in Ïïieuw-Guinea.-

Indien t,ot deze wijziging zal wordon overgegaan zal artikel 42 (art,
46 nieuw) ook dienovereenkomstig gewijzigd dienen te worden,n,l»:
Artikel 48 (46) . .

Van het Fëpaalde bij artikel 41 wordt afgeweken wanneer samensmel-
ting plaats heeft met een Nieuw-Guinöfs vereniging met hoofdzetel der
vereniging in dat land,als bedoeld bij artikel 5 sub c»

Alsdan vervallen deze Statuten en wordt' de Stichting in haar geheel
Overgenomen als onderdoe! van die vereniging.

De Statuten,reglementen en voorschriften van die vereniging treden
dan automatisch in de plaats van deza Statuten,-

JSTnaniem werd door de vergadering besloten de noot uit-artikel l weg v

te laten en de wijzigingen van artik-al 5 sub c én cartî el' 42 (46) aan fee
^men,Voorgesteld werd tevens het tweede woord van art*̂ '.te wijziging
LI te lei'.o-i in plaats van "eendrachtband", "éénheidsband ,-

Dit .word met algemene 'stemmen aangenomen.Ook de artikelen 4 en .5 zijn
.ede van kracht verklaard» . •

De Voorlopige Voorzitterjhot woord hernemend,zei: "Thans' wordt 'het .
v^oord gegeven aan het Nieuw-Guinea Verbond in Nieuw-Guinea.
Het zal zich thans hebben uit te spreken "vóór." of "togen" onze Stichr.
ting te zijn. :~"°rr~ . . . , ,,

Dit wil natuurlijk nog niet zeggen^dat wij dit .zullen doen zonder in-'
zage en bestudering van de Statuten en reglementen van dat Verbond,Het
Verbpnd is reeds in het bezit .van onfce voorlopige Statuten met wijzigin-
gen en weet- 'dus welke richting wi-j): ©£ willen,terwijl wij .van, hom oog''_••
niets hebben. Dat Verbond kan ons niet niet de vingers aanwijzen,dat wij
de tweedracht hebben gewild» ' . •'

Artikel 2t_ behoeft geen bespreking en is dan ook direct aangcnpmen,

Artikel 5. zou ik gaarne als volgt g,ewi jzigd-willen zien,n, 1.:
De Stichting kan zich onderverdelen in- ressorten;
Alsdan vormt de Stichting,een Stichtings-Bostuur met Ressorts-bestu-

' ren als haar vertegenwoordigers;
b - Een ressort kan worden gevormd bij ten minste 20 leden;
c - De grenzen van eon ressort zullen door het Stichtings-bestuur worden

vastgesteld.- • • • '
S u b b e n c behoeven m'.i.geen nadere uitleg» - . . ' . - '
De tweede, zin van sub,a,is nodig omdat uit' mijn verenigings'-praktijk in
Nederland het een en ander is voorgevallen.
Het Sticht ing s-Be stuur is vertegenwoordigster van allo le'den en wordt
door hen benoemd overeenkomstig artikel 14 dezer Statuten,
Het dient he£ vertrpuwen '̂ e hebben van de leden en moet zich, dien over-
eenkomstig gedragen. Verder is het Stichting s-Be stuur gebo'den aan de
voorschriften,welke bij Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede an-
dere' besluiten welke te#' Algemene of Gecombineerde Bestuursvergaderingen
zijn genomentDppr het Stichtingsbestuur warden de plannen bev/erkt en
uitgeworlrfcfHet vormt het centraal puat^waarop 'alles d,3?aait,z{o/i%t van hen
uit alj.es wordt geregeld,behandeld ©n verwerk-t»,
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Alle plannen,wensen enz,dor leden dienen derhalve bij dat centraal punt
terecht te komen.Dit centraal punt zal dan allos bobben uit to werken v
en te verwerken;
Go begrijpt natuurlijk wel,dat dit centraal punt aan vele moeilijkheden
zal komen,wanneer men telkens bij bötrQ-kkoncn op informaties uit moet
gaan, DaaPom is dan ook de juist te voj-gen weg,dat de leden niet recht-
streeks t<5t dat punt êomen,doch 'zich £n verbinding stellen met het Res-
sertsbestuur en/of correspondent» '
Zij hebben in eerste instantie all̂ s te behandelen en te verwerken.Eier-
na zenden zij de stukken vorge-zold van hun advies en/of aantekeningen j
d5$r aan het Stichtingsbestuur.
Za moet men het gehele verenigingsleven dan ook bezien en men moet zich
daarop instellen.-

Artikel 5, Wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

Artikel .10.- Voorgesteld wordt dit artikel alsvolgt te lezen: -
TÜfeze Ressortsbesturen zullen zich hebben te gedragen naar de Statu-

ten; Reglementen en voorschriften van de Stichting en hot Stichtingebe-
stuur, ' ^

Door het Stichtingsbestuur zullen voor de ressorten Huishoudelijke- (
He g l eme r., t; o n worO.cn opgemaakt ten behoeve van gelijkluidendheid en als
grondslag.

De reasortabeFtnren kunnen ook reglementen en voorschriften in het •
loven roepen. Do zo hebben dan betrekking op de inwendige regelingen ten
behoeve van de 1 eden van dat ressort,doch mogen niet in, strijd zijn met
de Statuten,reglementen en voorschriften van Bet Stichtingsbestuur.

Ogk dit voorstel wordt aangenomen.
aj|tlk$len der : • . '

De 0verige^tatutoa zijn'eerder zojnder OP ̂ /of aananerklngen aangenomen.
De heer OlyMulder maakte de Qpmerking,dat hij een artikel mist,n.l,
waarin bepaald hoe ingevallen,waarin de Statuten niet is voorzien ge-
handeld dient te warden*

Inderdaad bleek dit het geval te zijn.
Voorgesteld w^rdt in te lassen artikel 42 A (nu art„48) luidende J

"Ingevallen waarin de Statuten der Stichting niet voorzien,beslist
"het' Stichtingsbestuur,eventueel in gverl-eg met. de Raad van gedelegeer-
den." ' r ,

Dit voorstel w#rdt eveneens aangenomen. v-

Niets meer aan de osde zijn^foor de behandeling der Statuten.wordt dit
punt van de agenda als afgehandeld beschouwd en de Statuten, in haar ge-'
heel als goedgekeurd verklaard en beschouwd in werking te zijn getreden.

Het Stichtingsbestuur van de
Stichting "NIEUW-GÜINEA VERBOND'NEDERLAND1
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Mede ten vervolge op dezerzijds schrijven I.D. Ko. 932,
d.d. 29-9-1951, wordt hierbij toegezonden één exemplaar van
het door het hoofdbestuur van de te Rotterdam gevestigde
Stichting "Nieuw-Guinea Yerbond Nederland", uitgegeven gesten-
cild maandblad "De Nieuw Guineër, no.6 van October 1951.

Ten aanzien van de inhoud van dit blad wordt, voor zover
nodig, verwezen naar de daarin met rood aangestreepte passage's.

In het bijzonder zij daarbij de aandacht gevestigd op de
in dit nummer opgenomen "jaarrede" van de voorzitter van het
"Nieuw-Guinea Verbond", uitgesproken op de algemene jaarver-
gadering, welke ter gelegenheid van het één-jarig bestaan van
dit verbond, op 4 September 1951 te Höllandia - Nieuw-Guinea -
werd gehouden.

Yermoedellijk naar aanleiding van deze "jaarrede", is in de
"Brief uit Indonesië" van D.M.G.Koek te Bandoeng, opgenomen in
het weekblad MDe Vlam" no. 42 van 3 November 1951, onder meer
het volgende vermeld:'

"En intussen laat het bestuur over Nederlands Nieuw-Guinea
"nogal veel te wensen over. Bet wordt dictatoriaal bestuurd,
"van vrije meningsuiting is geen sprake; een vrije pers be-
"staat er niet.
"De voorzitter van het Nieuw-Guinea-Verbond, die zich on-
Mlangs in een vergadering te Höllandia critisch uitliet,
"kreeg een ernstige berisping en de directeur van Justitie
"liep rond met het plan, aan alle ambtenaren te doen ver-
"bieden lid van een. politieke partij te zijn " Einde—

Aan B.V .D
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Sedert het verschijnen van ons orgaan No.5-September 1951 is er in
ons verenigingsleven zeer veel gebeurd»
De-ze gebeurtenissen zijn welis waar niet steeds verblijdend.Er zijn na-
tuurlijk wel dingen voorgevallen,die niet altijd prettig zijn,dochNdeze
onprettigheden zijn voor ons juist>een stiraulance om onze tanden nog
meer op elkaar te stellen en met nog meer energie ons te geven voor en
aan het verenigingsleven. V/ij we t en «dat ons hard werken en onze strijd
niet tevergeefs zal zijn en wij weten ook dat zonder strijd,geen over-
winning verkregen wordt.
Tegenslagen zijn er nu eenmaal om overwonnen te worden.Indien we ons nu
hierdoor niet laten ontmoedigen en juist van ieder tegenslag en/of ge-
maakte fout lering trekken,zouden «rij ons daardoor met kennis en kracht
verrijken. Men moet nu eenmaal al deze ups and downs medemaksn om ge-
staald en gesterkt uit het strijdperk te komen.

De tegenslagen zijn er dus om ons te stalen en de beproevingen,alsme-
de de moeilijkheden zijn er om ons te'testen of het ons in ons streven
en werken inderdaad ernst is.Men wil vaa ons zien of wij stevig in onze
schoenen staan en. of wij al dan niet; kreukbaar zijn.

Tegenstanders en afgunstelingen gaau dikwijls zo ver,dat zij zelf
persoonlijk worden.Zeer laag bij de grond staande personen zoeken zelfs
hun toevlucht om hun tegenstander/ in. zijn huiselijk geluk té treffen
en ontzie» daarbij niets,
Anderen zullen misbruik maken van door hen geschapen toestanden en ons
leugenaars kK noemen en nog erger. Weer anderen hebben scheldpartijen
georganiseerd en als wij dan nog voet bij stuk houden en tonen dat wij
ons voor en door niets laten terugdringen,slingert men ̂ ns naar het
hoofd:"Je hebt een dikke of harde huid".

Inderdaad moeten we als eerlijke en doorzettende werkers Ons dikwijls
buitengewoon veel laten welgevallen,We zullen dikwijls in stilte thuis
menige traan laten rollen en in ons zelf twijfel uitspreken,of recht en
rechtvaardigheid nog wel zullen kunnen zegevieren; of ons eerlijk en
doorzettend vechten,ons opkomen voor onze idealen geen gelijkenis heeft
met oen vechten tegen de bierkaaien!

Hoe dikwijls zal het de pionier niet gegeven zijn,de vruchten van
zijn pionierswerk te mogen plukken? Ja,pionierswerk gaat nu eenmaal'ge-
paard met transpiratie,tranen,bloed en heel dikwijls,de dood,-

Juist in dezen tijd zult gij dit dagelijks ervaren.Wij lezen dit maar
al te vaak in de kranten en.horen zulks ook door de radio verkondigen,
Wij worden daarvan op de hoogt-e gehouden in da politieke colstella&iesj
wij horen en lezen dit zelfs over de eenvoudige mejas;de componist,de
schrijver,de schilder.enz.,enz.- - . .,
Wie in de wereld,die de eerste stap in het leven doet wordt niet bekri-
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Uw dadan^ Uw hande'
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mensen moéten dan rïê^v^.hun .heil zoekSto M^."aSusè'mëiï^'s-,.pï"' andere' clubs

Gelukkig teilen-v/'i'^ ondGr; onze' .iedénrvéiB- ei^^'s'tig 'ïaonondéh.^un;;:,werkef
is het da'n ook geyföestjdat .v^j binnpn'.-zéö maanden Werl&a£veen zo groot
aantal .led&ri'tell'eil,yörsp'r'ei-d ov-Qr.geheai N.edöriarïd,^ V. ; , . - .

Is1 hèt': nie:t verheügerid 'U ..te, kujinen ;:mededelön:/cikt wl j '-w.eder-om' ledön
hebben, mégen inschrijven van praa;t;seia:,,,-'di.o 'v{i j';'''nog nie,t geregistreerd

! *l~ ^VvV, ̂ -i« 1FM J! "U' ^sl^T^. --̂ 1^ s** ̂  ~\ '. •* -? -^ , v,,,^ " ' « >->. ̂ .^^. «-v-^-w^ ^1 ,-..•* 4~'r.i^-L-.-** ^-.̂ -, -^ L'_' ; ™ -.„ j„ i. > -.3_ J_ Jt__: T-\

(Gro.niGgeri)"/G^(N.Br'ab^ï1;-STElN,.. (Limburg5 ,U]SffM;(Gronïngeij) en
(Limburg). Een'ander' actief;"'*ï'ï^*'"i5' Mevr.-Von- 'fiÈrras .uit ValkehburgTlo't
ons orgaan-'In de "-hand "is ze.ör'ppuit getogen^.en'höef t haar vrienden en •
kennis tot ónze Stichting gebracht i. Dit" was .froar haar 'nog niet-voldoende i
Ook naa-r-'kennis sen-'bmiten'Valkenburg, h '̂-e'f t, zi,j' in 'kennis gebracht mot
onze Stichting.2elf ;.bleef .zi j .ih-Valkenburg bard werken en .. . . . . . zij
" ' c f t ' he t .ihd'0'rdö.ad vö'or elkaar gekregen in Valkenburg een RESSORT voor

ze Sti.chting in leven te roepen. Het Voorlopig bestuur van het Ressort
j/alkenburg bestaat 'uit ' #3;̂  heer É, G, LANS - Voorzitter

movr' 4 J, R, von HARRAS-Brugghe- Secr./penningm.
^ h,...,r jèH.PENSELING - Commissaris.

Dit Voorlopig Bestuur is""bp 16 October j , l, op een vergadering gehouden :

in Hctel Amsterdam aldar,door onze-. Landelijk Voorzitter geïnstalleerd.
Binnenkort zal worden overgegaanL tct het" verkiezen van een definitief

ijRessortsbëstuur* Welke plaats volgt dit goede voorbeeld?
pMevrouw F.Brummelon uit Veenwo,uden -(.Fries land) heeft ons ook beloofd
Ihet voorbeeld van haar 'Sexsö-*ge,notö:,'i3.ei--'zull'en volg en, althans zij zal XKÏ
zulks trachten, ' " .' ' ' ; ; " : . ..;; •-•:]. >."•'-
Een ander zeer verheugend feit,'Us,dat:, 'wi j* vaiifhat NIEU?/-GUINEA VERBOND
in Nieuw-Guinee, "de ikoeïiegging'/hebben verkregón^de jaar-rede van de Bunds
Voorzitter van" het N. :G.V,in ons. orgaan op to. nemen.
|0ok de rede v-an de heer Nic JOWfE^welke i g' uitgesproken na de rede van
Jgnnnemde Bonds Voorzitter. .E>eze beide zijn uitgesproken ter Algemene
^Vergadering van het N.G.V., te Hpllandia op 4 en 5 September j.1.waarbij ;,
{bp de openbare vergadering (Ie •da!g=4/9-5Ï)' aanwezig waren nagenoeg alle
autoriteiten en ook de heren Jchan ARIKS «n M.KASIEPO.-
Wi;j geven de rede van de Voorzitter en de heer Nlc,. JÓUW-E hier in taai»
geheel weer.Ge kur/t dan daaruit zien,dat de doelstelling van onze Stich-
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ting parallel locipt aan die v.ari het ÜTG.V. 9ok de rede van de heer JOUWE
kunt ge tcetsen aan al hetgeen dn-o;r ••ons,, zowel bij monde als door middel.
van het -orgaan' is verkondigd..- • • . . . ; • .

. ; Verder is ons' nredegedeeld, dat 'èp de 2e avend van dat congres, hè t voor
, stel van het N. G. V. Bestuur In behandeling is gebracht over de aan.slui- '
'' ting van onze Stichting bij, het N.G.-V.

IDe meerderheid besloo.t omt r 'ent 'onze- 'Stichting inlichtingen in te winnen,zulks omdat me.n zekerheid wilde hebben over de f alt s et gestes vaa de
leiders én -hunne bedoelingen. ff . . •
Hieruit •blijkt ons vol diende, da t wij reeds voor de deur staan en wij
slechts het woord '"binnen i? hebben té horen, nadat wij ons voldoende,, ge-
legitimeerd hebben, '«ij hebben geeac<rrees ook deze laatste', test te door-
staan». Wij hebben niets op 'onze ker.f'stsk of ons gev/eten. Wij. hebben' van
den aanvang af in het openbaar gewerkt* Oirs devies was endis nog steeds1
"KRACHT DJ30R OPENBAARHEID "«Een. ieder, die. aulks wenst- Aceji zich met. «n, van
het een en ander vergewissen. . ;

ffze organen wo.rden regelmatig gezonden, aan Overheid en P'ers,.aan P.ollt'ie
n Justitie en' aan de voormannen van Politieke Partijen en andere open-
are instellingen.- • • : -

Niettegenstaande er buitengemeen 'grote 'stofwolken hei> luchtruim zijn, in-
geblazen over cnze Landelijk Voorzitter, staat hij; nog fier in ons jmiddèn
en legt hi.j' n'yeral. nog contacten. - Nergens nog is -lii j geweerd .geworden,
Geen >ieur 'Is 'voor' hem geslot'eri en onze Stichting komt hne langer hoe

- meer nnder.de 'be langste llin,;,.
Daarom' zljü wij ook overtuigd, dat de roep "binnen" spoedig verwacht kan
worden. ' , ' • - • • - . - • . • . . ' :
.Het N.G.V/in Nieuw-Guinea willen wij echter wel ' waarschuwen. In Neder- •
Land komen weer verschillende Nederlandse prominenten in. het geweer.óm •'
<ver de ruggen van 46,̂1̂.8,̂., Jedê n̂4§rvs„;,hĝ

g^^^ De' "verkiezingen staaii immers wöer v^or de deur! ;

"ëMe:"'porspectieven .op Nieuw-Guinea geopend zijn, worden .de
diverse partijen en personen wakker; Overal krijgen wij 'te. horen van,dat
men zich gaat roeren. • Men: trekt zibh nu het lot van de Indische I-eder-
lander erg aan, De Iridische Nederlanders moeten weer de brug zi-jn.Door do
radio van heden (17/10'- '51) wordt gehoord, dat de voormannen van ''l̂ Âjfo.
Egtt." zo gaarne, de, -Ambonne e's en.de Indische Nederlander wil helpen naar
Nieuw-Guinea te ĝ an.-Dit Is weer een' van die geluiden. We heöben hier ' :

de, Stichtingen "Door :d.e Eeuwen •Trouw'", "Helpt Ambon in .Nood", "Rood. Ambon"
en 'fet Am̂ ri". Welke St.iöhting komt nu weer? . l*i««~̂
|0o'k zTfh ,'er vele Nieuw-Guinea verenigingen en- Stichtingen met dpèlstel-
ling "Nieuw-Guinea" als DEEL van het Koninkrijk te behouden en allen
'zoeken zii hun aanhang bij de Indische Nederlanders. Deze mensen zijn

** . -siilÜuttiW V i n * ""
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Ivoor hen een willig ob j ec t j z i j iioeten dienen als aas.Alffl^il, j-an weer hun

^"^Necierïande'rs dié^'geHïïpeerd z' „
'jri er velen,die ons' vragen:'-Mijnheer,ik hob zoveel honderd gulden ge~
'steken in het Ned.Nw.Guinea Verbond en hoor niets meer van dat Verbond.
"Op mijn brieven geen asem.Kunt U Ons helper?"
A-?r,lez'Bi.a vragen of zij niet bedrogen zijn met de aankoop van een lot van
kde Stichting "Nationaal Nieuw-Guinea Cbmité". Zs'n lot kost hun f 25,-
)̂e trekking zou plaats hebben vóór' lj§g&teiflber 1951,. Het is nu al October
^n we horen* e n 'Teẑ n er "niets over. Hen-schrijf t er""over en krijgt na lan-
re'n tijd bericht,dat. men'Zich tot de Minister van Justitie heeft gewend

tot trekking te mogen overgaan. Daar op zou nog geen antwo/prd zijn gek
men.Men vraagt nu hoe het er eigenlijk mede staat en of wij daarmede
soms Iets te-maken hebben. Wij weten-alleen, dat dit comité bona fide ls<
Weer anderen-vragen,hoe het er mede staat,met de 1-jg- millioen,die door de
G.N.A,naar Nieuw-Guinea is gebracht e>n aldaar op het Residentiekantoor
ligt te 7-otten.Dat geld kan men natuurlijk wel reeds als verloren beX-
schouwen, - . .. . -
Laat U 'zich niet gebruiken voor politieke wagentjes van Jan,Piet of
Klaas,z,.g.voorvechter van de Indische Nederlanders*
Er zijn bestaande politieke partijen,die jarenlang in de Kamer voor U
hebben gevochten en gestreden,Zij doen zulks ook nu nog.Dat zij niet veel
trereikt hebben, ligt aan de omstandigheid, da t zij te weinig zetels hebben,
eeft straks Uw stem slechts aan hen. en verspil Uw stem.niet aan aller-
ei bijgekomen partijtjes»Naa*~w&jj-*gelê

ig opgericht met hetdpel op̂ <̂>'fc'~:z«,tels"'"jLn'vl"c[e"~Kamer te verkrijgen.
jP, ° j-lMP* ,.""«*V*̂  _ . ,«*JM'»«'u*l«*t™̂ ««*««K̂ «l̂ m̂ v*«̂ «̂V A ' "' J- llaten wi^nu eens eindelijk zorgen homogeen te zijn,Wij moeten nu to-

nen wat onze wensen zijn.Wij moeten nu 'zorgen öafr we eendrachtig zijn .en
deze weten te bewaren en te bestendigen*Laot ons tenen saamhorigheidsge-
voel te bezitten. Ge hebt een keuze tussen twee groepen,Ge hebt Uw keuze -
te bepalen tussen het "VOOR" of "TEGEN".het "NIEUvy-GUÏNEËRSCHAP". L
ij weet en kent onze doe lste11ing;ge kent de wereld-politiek en het po-
itiek standpunt van vrije volkeren;ge- hebt door de radic gehoord en in
,e pers. gelezen de troonrede van H.M.Koningln JULIANA;ge leest hieronder
[e doelstelling van het N.G, V, en wat de voornaamste Papcea-gedelegeer.de
n zijn rede heeft gezegd.
Bepaal thans Uw standpunt en sluit U zich aan bij die Nieuw-Guinea yer^-
eniging of -Stichting waar U zich ABSOLUUT thuis kunt voelen.Het is thans
geen tijd meer vóór twijfelaars en wanfeelmOedigen.Het gaat om de toekomst
van U en Uw^gezin°, van Uw kindo-ren. en .klein-kinderen.
Zijt gij vóór ons,wacht dan niet langer,vul bijgaande Inschrijvingsbiljet
in jen stuur het ons op. . ' *
Wij strijden niet voor een aanhang van leden.Wij hebben liever 100 ern-
stig menende en 'voelende leden in ons,midden dan duizenden halfslachtigen
We hebban geen aanhang nodig voor'een stembusstrijd.Dit laten wij ever
aan de politieke par.tljön,dle naar onze leening onze steun dienen te heb-



tien.Verder gaan wij voorlopig niet».: . ;'•'"
Het is voor, ons momenteel van .het aller grootste belang te weten,hoe-

veel leden wij op een bepaald ogenblik hebbenjzijn wij sterk en krachtig
genoeg op e-en bepaald ogenblik, onze stem te laten horen?
Dit zijn twee -vragen, dï:è door U beantwoord dienen te worde n. Twijfel daar
om niet langer en ne,e,m. NU een kloek besluit.Laat' U ,zich NU als lid in-
schrijven en met ons''yormen -een fr.önt van eendra'cht en saamherigheid,in
één VERBOND met een. LÊü'ZE/nameli jfcr'- •

NIEUW-GUINEA onder souverelniteit van het Oranje Huisj
.NIEUW-GUINEA te, .bestemmen al s. VADERLAND voor .Nederlan-'- :

derg,die zich daar blijvend wensen te vestigen in abso-
lute harmonie en assimilatie met de eigen bevclkingvan
dat land onder de eehheidsnaam "N I E U W - G U I N E Ë R"

:BO:

l
UW ADRES yiori + + Naar Nleuw-Guinea" gaan,allen ge-+

gezellig plaatjes, +, + rust en voldaan met J +
kopen, . • • -f -f IJzerwareh,Gereedschappen. Sfcaal- +

a'~ "!^é^5^^^^ï ' Prima .Radio (s. + + war en, Huishoudelijke ariiikelen +
Philips en Blaupunkt zijn obk bij+ . + gekocht bij; . " ^

+ D E RADIOWINKEL - . - - + + ' _ -
+ met TRÖPENERVARING ' + + g| }§[ M
* Middellandpleln 19a - Te2,37119'+ +' . '^^«H ^
+ ; - ROTTERDAM ••+ • -f 2» Ml.düellandstraat .26a-Tel. 303334

===r:=:i:=====:=̂ :=:=====:======:===:=;i:=:====== -f Aluminium onder garantie, " +
L E D E N b r e n g t L E D E N f " + f ' ' . Giftvrij emaill©

,'J A A R R E D E van de Bondsvoorzitter van het NIEUW-GUINEA VERBOND :-'f
uitgesproken ter Algemene Vergadering te Hb-llandia op 4 Sépte'm*
ber 1951, »• " /•' ' ' . • ;••

Dames en Her en, mede namens -mijn medebes tuur sleden r.e©P ik U al*-'
len een hartelijk welkom ̂ t'oe,in het bijzonder de waarnemend Gouverneur-,
genodigden en'hunne dames. •' . :•

';'Zoals U allen uit de .U toegezonden uitnodigingsbrieven heeft kunnen
"lezön,is deze vergadering -uitsluitend uitgeschreven om het feit te her-
" denken van het éénjarig bestaan van het NIEUW-GUINEA VERBOND, Het was 'op

27 Augustus 1950,dat euan greep .van tien mannen van Hellandiahavon en
Hollandiastad in, het ^-kkershuis bijeenkwamen met het doel een vereni-
ging op te' richten die in de eerste-plaats .er naar zou streven om in sa-
menwerking: met de Overheid mis--en want o o. s tanden uit de. v/eg te ruimen/
verbeteringen te verkrijgen voor wat betreft de ippciale z.org van onze
jön'ĝ '.werlcor.-s en door het wegnemen van de controverse tussen' de in-Indo-
nesië ,en in Nederland geboren'Nederlanders,een eenheid onder de.Neder-
land'öĵ i te bewïrkstolligen,zonder Virelke het; niet mogelijk zeu zijn om
dit' land op gezonde en democratische wijze pp; te bouwen.Aanvankelijk
telde ons Verbond slechts twee. afdelingen^n.l.-Hellandlastad en Hol l an-
diahaven,döch konden naderhand ook te'SARMI-.- .BIAS en MANOKWARI afdelin-
•gen worden gesticht, . , • ' : . . . ' , , • . . . "

Voorts kan nog worden- medegedeeld,dat In, Nederland de StichtingNlGuw
Guinoa Verbond is opgericht met reèï-jorten in/Dórdrecht^RottefnSm^Den ****'
Haag"71S.as.trïcht̂ Haarldm'> De venter ;zf*ffiede co2>resj^KEehtschappen-a*Bs"'Amster-
dam,2andvoort,Tilburg,Noordwij'kbinnen en Bemelen,, bij do oprichting waar
van in artikel^1 van de voorlopig© statuten is vermeld,dat het bedoeld
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iè vooralsnog als zelfstandig Verbond in Nederland op te treden,totdat
het N.G.V.met zetel in Hollandiastad^döze Stichting bij haar statuten
zal hebben erkend als to zijn een Afdeling Nederland van dat Verbond.

Het ledental van ons Verbond groeidegestadig en bedraagt thans in'
Nieuw-Guinea ruim 1500,waarvan de St'ad en Haven alleen er 11015 tellen.

Het i-alt;rtrel 1»e botBOureiijjiat ^t.ittorcniJgiagsioTr/'is. ia Majiolfömj?!
1&S&.B, koof* zioh to ontplooien dsor Belaas nog stoods aanwozigo votfdoold-
hoid endor do inwoners, Dat dozo vordeoldhoid vool afbreuk d>et aan do
opbouw van fret land "in het 'algomoüij on voor do plaats in het bijzondor,
wordt dóór oen icdor boaamd.Enkclo Van onze hoofdbostuurslodonj.dio af on
too voor dienstzaken 15 Manokwari moesten zijn,hobbon roods pogingen ges—
daan am do partijea tot olkaar to Drongen,doch zijn or tot dusver holaaW
niet in g'oslaagd succes to boeken^hotgeon hoofdzakolijk kan wc-rdcn gowo-
ton aan do korto tijd van hun verblijf aldaar,Dat de inwoners van Mano-i-
kwari zolf inzion^dat dezo ongozftndb toostand zo spoedig mogelijk uit do
weg moot wordon goruimd,blijkt wol uit do binnengekomen vcrzooken om do
Bondévoorzittoi1 voor enkele dagen daarhoün td sturen tencindo door bo*
sprokingon oon oplossing to vindon,Deze hoeft ovonwol n?g geen gelegen-
heid gehad cm aan deze-oproep go volg te govan,doch zal ze dit maar enigs-
zins,, mogelijk is' gomaakt,zich spoodlg naar Manokwari begeven en dan
tracn'Êon'db''z<r-nodige óonhoid te vofkri-jgon.

. ,Dat hem oen moeilijke taak wacht,staat vast* "
Ove-rgaahdo tot hetgeen d<^or het Nieuw-Guinoa Verbond in zijn eenjarig

bestaan heeft weten to bcroiken,diont in de oorsto plaats gewag gemaakt,
van-het feit,dat in al zijn acties,hot Verbond steeds begrip on'waardo-
'?i.pg. tij do Overheid ontmoette. Helaas is 'or nog vee l, da t niet is verwo-
lonlijkt^o.m.hot in orde maken van de Barakken in do Mbtorpool als in
101- Kloof kamp, waar hot. loven van de, bcwonors ons dpct terugdonkon aan'
lot 3-ovo'n in do Japanso kampen on hot nog steeds uitblijven van do op«M••

*roop van de tientallen werksters uit Indonsiö/waarop ik straks tOrugki>3cr~

Dames on Horen,
Nog vaak wordt ons de vraag gestold,wat Jjot Niouw-Guinea Verbond fei-

telijk voorstelt,m.a.w,wat wenst hot Nicuw-Guinca Verbond.Ons antwoord
hierop kan hooi kort zijn,n«Z.dat het Nicuw-Guinoa Verbond in feite de
sprooktJ»cuapöt is,on moot zijn van do burgors in het algemeen on öan do
lodon in hot bijzonder*Hot spreekt immers vanzolf,dat do vooroannon van
hot Nieuw-Guinca Verbond,die door de lodon als zodaiaig worden vorkozon
en waarin zij uiteraard vertrouwen kunnen en mooten stollen,van allos te
horen krijgen,wat op het hart ligt van do loden.En daar zijn vaak dingen
bij,dio do Overheid moot wotcn on in dio govallon wordt door hot Niouw-
Guinoa Verbond gezorgd, da t do iSvorhQid daarvan hoort, Het Niouw-Guinoa
Verbond"doöt dit uit-sluitend in het bolang van do gomoonschap.in hot ü?o-
lang yan do handhaving van rust on ordö,zomedo tor bevordering van do .
welvaart, on volkswelzijn. -

Hiervoor -kon hot Nleuw-Guinca Verbind als schakol dienon tusson go-



meenschap en Overheid, doch omgekeerd
mogon wij dan ook van do f!-vorhoid * LAK- on VERFINDUSTRIE +
verwachten, da t z i j Mj hot nomen van + voorheen P.li/ERRE & CO +
maatregelen, do zo ..gemeenschap betref- * • - • • . -=;=• • . +
f endójhet Niouw-Gulnoa Verbond, dat * Voojakadc 49 - Telf. 331875 +
immers ^on belangrijk dool van do * ' s-CrRAVENHAGE, -f
burgerij vertegenwoordigt, zoveel als •*••• " ==?= • • ; +
dat mot haar oigon- verantwoordelijk- + 2o Middellands t raat l3A-To 1,360 24+
hoid to rijmen valt, inschakelt. * .. ROTTERDAM +

Er zijn reeds verscheidene Icden^ .*. ' ,+
die bedankt hebben, omdat zij do mo» *.*;;,•> *v ALLES o-p VERP-GEBIED, +
ning zijn toegedaan, dat de Overheid/. £^*$&b+*+++++++++++++++++++++++++++
toch niets of weinig geeft ém hot Hi-OiiW-Guinoa Verband. Dozc ex- Ie döh lo-
pen nu zondor leiding rond, kankeren ovoyal on z-aaion daardoor wrakgovqp-
lens tegen de Overheid. Laten wij dez-o loslopende kankeraars niet' gn'dor-
schatteri,want dan geven wij blijk h,un raontalitoit ?j.iöt te kennen-. En ,i^
hot byzondor om deze reden, achten wij hoi hóodzak.ö lijk, dat dozc grgop'caa-
tevrcdenen zich niet uitbreidt on. dat is mogelijk wanneer do loden 4e ö-
vertuiging krijgen, dat de fVvorhoid rokoning houdt mot do dooi* Üün' vidr-
mannon voorgebrachte wensen, De -Overheid kan-or vari verzekerd s&jrij,ddt
doQT h-O t Niouw-Gulnea Verbond 'goon wonson zulle^ warden voorgolGgd,waar-

,-^van de gronden onredelijk zijn,
w Zijn die dat wol, dan worden do "bo.trokkon leden door de "bestuursleden

voorgelicht, om welke redenen do Overheid daarmede niot lastig gevallen
kan worden. ' .

Dit is dan wat hot Nieuw-Guinoa Vorb'ond wenst.

Verontrust dfj^r de berichten, woïko ons uit Nederland bereikten t. a. v.
de status van dit land 00 waarbij in(hot bijzonder de voormannen van som-
migo Partijen in Nederland zowel in geschrift als in mondeling gbdano" ;>
verklaringen onomwonden t o kennen g£von,dat dit land maar. aan Indonesië
moest worden afgo staan, frealffpt ons ,yQ.r̂ ó"-d . van . haar iagon^mon sta^pünfc
om gopn politiek te Qorentaf tó stappon. Immera er stond feoyopl ,' »p .'Mt;'r'

^ mos t en '
- da s rdat zi niot het minste vertröuwoa haddón in de;garaijtieverklarn- '
gen van do Indonesfschc- Regering- naa^r Nieuw-Guinoa bogevon oqi er aiè ,Ifo->
dorlandor t o kunnen blijven voortleven. In samenwerking mot do autpohi'Qnc
bevolking, die evengons niots voelde voor eon inlijving bij do R. I. word.
op 'èfö JANUARI 1951 op het plein voor hot Postkantoor van Hollandiastad;
een gïjootse betoging ge houden, waarbij zowel door enige v?)0raanstaando Èa*

xipooa-loiders als door de Voorzitter van ons Vorbond, felle critiok word J'
^ïiitgooofond op de wonkölmoedige houding', van de Nodorlandso- Regering en

%>p de dop r de voormannen van de P. v. d. A. gedane uitlatingen,
Van dat moment bo trad ons VerbQnd hot politieke terrein g n' word door

do voermannen boslotoa om - ge IQ t, op do ernstige situatig_ t. a. v. da. onze"
koro status van: dit land - hot streven van ons Verbond mede door middel
van; de polifriok to richten ftp do doolstollingen,welke tot '.0.0 t>pvrlohtlng
van, hot N.G.V.jfradden geleid. Sed-ort do daarnet genoemde botQgiQgj,zijfr

acht saaanden verlopen en nmoton' wij helaas nog constateren^dat do
uding van do Nederlandse Regering t.a,v»de status van dit land ons nog

teeds zorgen'baart. *****" *i*»̂  i
Want als de nieuw opgotredpu,Minister voOj^^j^nlozaken en Qvörzfi^s^ .

Rijksdelen verklS^t.datdojSraiBL van tndcnesio. «p. 'Niouwj-fiu^noa WQÏ?. hem
« _ l ' ^atff^^ *• <aaalstil>Vy^f^'^^^^^-^tf^^!i^fi:'t-,iii,-,-'-V'~,-- " • • • < • . - , • • « ? . ' i - . , - - • • - • ' £"'^ ' ,. > . '. ..'

eogeeftj.dat do Papoea'0:nog geon zolf&osehikklngs
re*öh"tT lobben; 'alsmede waj^ioör door do M.inistor-Presidont Dr'öos wcrdt vpr
klaar<S,dat Z.E.nOg geön oplossing hooft kunn-on.^y^do^vjj.wt.b,ido status ^
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Voor HERENMODES on REGElU^EDlK&'t wel mot giij eens zijn,da% wij nog
fgj to)fij{@ Middollandplein Na,30 * gcon stapje vordor in do goedo rich-
L@imS3> ROTTERDAM -f ting zijn gekomen. 'En dat de voor-
^ t/o Shell benzinestationf,mannen van do P.V.d»A* - ondanks do

Verkopers van St aalmoestors '-f* öhaotischo toestanden in Indonesië,
FALCON KERKO '"+ welke slechts mogelijk kunnen zi'jn

TABLO o.a.bekondo merkon'+ docr do machteloosheid tot ingrij-
•++-f+++-H-++f+++++++-f:f-t++++++++++++4- pon van d0 Indonesische Rogoring -

siende^blind e;̂  horende do'of b.;Lijiz.on voor do rochtelozo toestand in In-
jr jkt wol uit do verklaring -van do gow^z^n^^ondorwi jzor, thans

-Itam ' 'Sorst-e-Itamerid Ö^JQBSIWat^naaT zijn
i" do jong o Indone sfscho staat.^TKtaör^^fjMSbi^^ vor-

voilig e'n;wel in Nodorland zit on nietü moomaalct,wat onze
mensen dagelijks in Indonesië mpoton ondor-vinden.

Do hoer Do DREU vraagt begrip 'voor do dagelijkse in Indonesië plaat s-
höbbehde moorden, herovingeni,ontvooringen-,'brandstichtingon on voor do
door' do Noderlandors te vorduron vornede ringen, voor de onzekerheid van
do „Ncdërlandsö' levens en, belangen, enz* ,

: Met President SOEKARNO on volo atlderc Indonosische gezags-autoritef-
te;n, verwachten de eerder bedoelde Pa^ti jmannon in Nederland dat alles
anders zal ^ worden, wanneer maar Nie^w^Guinea aan de R r l , wordt toegovoogd,
Wat oen naïviteit, om te kunnen vorwéchtcn^dat de duizenden kwaadwillige
elementen^ waarvan zeei;' velen z%ft~r "goed bewapend zijn, on die ïiover dan
te werken, hun living zoeken in hot plegen' van moord en roof, zich daarbij
niotj störönd aan wet .of gezag iets dm hq£ bezit van Nieuw-GuiïiQa geven?
Is het dan , nog niet in die Nederlandsö k'ringen duidelijk, da t het slechts

klèine.groöp betroft#die Nieuw-CJuinea qouto quo qouto aan de Repu-
l t(0ejevoegd' wenst .té zien, doch "dat de massa in feite hierom niets

fp?-èi3," heV^ï-s ̂ ^m<~z:el&&& ,^^^-]^®epj$Q3 o;̂  allerlei wijze het In-
|oh-e'sï*s'c:ho :volk blijft opzw0pQn>'.b,ïil;jft wi js&iakeh/dat; zon'de^ .Ni.euw-Gui.naa

Merdeka. nog, ni,et is yerworvön en dat 'dit én dit alleen de oor-
ka a-k' 'is van alle misère in Indonesië. 'Weg, .ook me.t 'iiet Unie statuut, dat ,"

' nog -min of.Bieer aan dat gehate Nederland- b.iB.dt»,En het is mede
laa^t deze -kleine groep; ; te wi j ten, dat een voor ons nag onbevredigende ;toe-
|st and blijft voortduren en dat men in Nederland nog ateeds naar middelen
flïlij'ft zoeken om hen zoveel mogelijk tegemoet te komen, ja,,tegemoet te
[komen,, t en; kost e van Tand en volk,ih.iaet "bijzonder ten, koste van de in • ' ,,
Indonesië g^eboren eü.' .getogen NederTaJASër $ > waarvan hot .grootste deel gér^.
naodzaakt 'is- in dat l.^nd^ te '"b-lijven,. en die daar alleen nog"maar geduld;lC

.zi~j het; Nederlanjlër3Qlia"p;prl^'s geven in ruil voor &et Indong-
':3~ijehe'^aat's't)U.rgersohap ( 'vvarga- Negara) , 'Deze armzalige^mensen. werden ge-

b5r en als Kaderlande-r s ymoe sten - toen Nederland in. bor'lofe' kwam_- als NB-
DBRLAHDËRS -meévechte.n .moesten .- toen,, de". Neder I-ahdse, ,'belai^g;ien ^na de • -Ja r-..
pTan3'9~"G_ëLpltulatie _in": gevaar .kwamen ,r«. me & s t rijde n t eggn" de Indohe si:s che:
naticnalisten en nuf nu worden z i j ge dv/pngenr de nationaliteit .te aanvaar-
den van .;. ...... . . . .,. i van degeneGjW^r^tëgen~;zi;^.i.n opdraohl; van de ^
ISndae Regering hebbeal , moet e.n agerefiils . het dan ^lèt begrijffeli jk,dat
Ilidonesiers deze; groep Nederlanders a].s vi jandeh bil jf t pës(jhouwen
hun het~ieveh zoveel. mog.elijlcondra^elijk maajc,t,? peze' grote groep • Heder--

het door opy^eding en traditie niets anders .clafr Nederlander
iyehsèh;_'te blij ven;, wordt - :qmdat, gj j,.>toch maar'-Neder lahdér in. engere zin
'zijn, - achtergelaten in een land,da't hun geen waarborgen voor' veiligheid
tsëkomst Bn behoud .van eigen cultuujr'.'kan biedeil.Thans^nu Nederland niet

fme-er over huft leven en eapaciteiten; kan >e3C'hikkenJzl jn het plots 'Neder-
landers in engere zin geworden,terwijl z i j voordien bij de haridhaving. van
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•!• +++++++++++++++++++++++++++++++4.+++ het, Nederlandse gezag als Nederlan-
e sr,_wnrden- aangemerkt.* «w/ninrif*

Jt%£*T@L I « * ' I'S d 'ze; grote • groep Nederlanders
vs ^,* v*.̂  ». + dus aah;zi4n-lp^v^gela^n7dit2iel£

+ Stations singel 50 - Rotterdam- + de lot zou . waar échljn^i ,1k QC& jgen '
+ Telf,42ÖÖ7 • • • • • • • - • ' . • • 4 andere f i r ( * e p j,be st'aande u i t enkele • •
+ .., — *._ — *„_ --- -i-,.—....^..--. — -,^« -f- '(^urz ëiiden ' Ne de.r Tande rs^ dl e z £ch"
•f Heeft de meest 'uitgebreide sör- H- than3^S^^ieüg£&u|near hebben geve 3-
+ tering ingrediënten' voor de . '4 ti^:k-ai^n"wachtBn,i,ndien dit ge-
+ r i j a ia t a f. e l , ' •* ^.eda.deil3L;H: 'HatftQani.de yooraienigr
+ Geen wonder, dat o4k U zich der--"- f fteld •l^ëhtède' - - aan de ..R7TTzg>'u worden
4- waart s 'begeeft! ' . -4 'W^Vgêdyagen. . Deze groep heef t "h¥t
+++++++4-++-f++-t-.++4;-f4-++++++-t-+:f++4-++-tf^f ^Xuk galxad :naar; dit, land te_ kunnen.
uitwijken _ in^de hopp| hier als Ned^flïluïey..' te 'kunhen "bli.lven voortleven 'i
en mat de. vaste"wil\ in' .sai^enwe'tfeifeg mff__de Fapö^ëa1 s van dit land, een
eigen stamland fre maicpn:. Velen van 'Ixen neWëri^ reeds hun ei g en gronden^ Eun '
eigen huisjes;hun kleine "bedri Jve:ii, terv»'ijl de ambtenaren <?nder hen - al-
thans zij die niet (?p Nederland kunnen hf willen terugvallen - reeds zijn
"begonnen de maatregelen te treffen voor één blijvende vestiging in dit
land. Als men^ve_rdér bede_nkt,dat zéér velen onder deze, Nederlanders; dep r

autriteiten', zelf jjp,aa.ï*;;' idlV 'land werden gezonden crnAat: zij"' 'de b l a c ^ i a t n I.nd9ne'gie staan ; yq^ V daden/die zij in''üpdra,Ght,van
hun superieuren m^e.steri i '̂t voeren. dan ^ i-ijst de vraag^wat er js,et>dez^, .men-
aen zal aebéuren^w'ameer cok dit JJiiïd; in handen komt van de R., I. Met .uit-

i|gondering. ;van degenen>die door ge^^fee"^ poa-ITle op Hede..r.land kunnen
«terugvallen (deze laatste zijn in d©' meeste gevallen .juist -de tweedracht
\laaaiers. Red) staan overige In dit land aanwezige 'Nederlanders , me t' de' rug

tegen de ïlKiur. Immer^,er zal voor hen' geen andere uitweg mear zijn, Be-
denkt dat' deze Nederlander s^ dnör u'it 'Indonesië te vertrekken, de Indo'ne-
nosiër-g 'duj.de.lijk hebben gemaakt , dat ;'zi.j zich- niet wilden .onderwerpen, aan
.tet. jge-gag^an, de Republiekj; o'mda^ g'i-j ''dfearin -niret- --h@t Mngt^rvertrotrwen ,
EadderS en wanneer, dit goed to't cna is doorgedrongen, dan zullen wij he,t" er .)
over -eens ;jzijn ;dat bij een overdracht van dit land aan de -R.I . «het lot;
van ;,deze_'Nejierlander3 npg e rg e r̂  zal ^worden dan dat -van hun landgenoten r
dlO' :^IiT'lndone s î'e zjLjn^ geblevenr Wordt dit, in het moederland' en,.apeeiaal
tij de -voormannen van de politieke partijen dan nr*g niet- bes.eft? Waar
blijf t „dan, tQ.ch .dé- , inl.os.6lng van de 'ere schuld, wat in DECEMBER 194lTTi' £
toegezegd '.•,'d.o.D r, nJQ^And mirixler dan dooy ̂ onze t'oem'alige Kpningiji ,Wilhelmina?
"illen, zij' dan, van deze tdöo;'r"hun Vorstin gëoTane tqe zegging, e$n holle .

~™~~^ "^~ ', .
Het 'Wapenschild van Nederland geeft aan de leeuw met, zijn scherpe Blauwen
gereed om zich te verdedigen, wanneer' men hem te na -komt. .en, aan te vallen.
warme ©r dat nodig is. , , ; ' ' . .' . • * •.

t'oddaïüc is het; een . leeuv; en g'e e n o£e l , di e zich dikwijls .voor de 2e 'maal
an'.dezelfde steen'*fen stöte.n,./iOliï'^iö de Nederlanders het dulden,dat hun
eeuw het voorbeeld volgt van de;-ez-öl? Want dit- zou het 'zïjh/a'is" Nle,üw--

Guinaa ook n o g v/erd prijsgegeven, ; - , ' . . ' - • • • • • . ' • • ; . ' y.,.
Wij moeten zeker niet in de, laatste plaats denken aan de 'cirea lf mil-

lic.en Papoea* s, di-'e. tot een geheol "aVido'r Taa dan het Indonesische ,b;e horen.
Christenen zijn vcor een groot' gedeelte en waarvan re eds-he t belangri-jk-
ste deel verklaard hooft' binnen hè & verband van. het Koninkrijk te, willon

: 'blij ven-, . , ' '. • :- • - ;- % : ". . "• " . ; ; . -. . ' "- , " . • • >
- Dames en Heren, Vaak hebben wij' horen". verkondigen dat een beooog" .als
•"dit (geschreeuw en gezwam noemt man dit ook wel) toch ni«t,s baat-.'Inde'ï*-
'daad kunnen wij ons*niét aan dé in^rUk onttrekken.» dat de plannen t'o'tve~
; ver dr acht 'van dit land met -zijn bevolking e-n de reeds aanwezige" duizenden
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+ N.O G G. E E N L I D ???! M
nog of dacht U,dat

.*•

...^/^ïederlanders^niet zullen wor-
den opgegeven,zolang de Neder
landse belangen in Indonesië
nog op het spel staan.Deson-
danks moeten wij voormannen
van de Nederlanders,die zich
blijvend in d j. t land willen

dit 'argument juist

+ anderen voor U het werk moeten
+ doen? Neen hoor,Gij MOET NU tot'
-t- ACTIE komen en wakker worden. Er
+ staat TEVEEL -ep het spel<Het gaa't+.
•f. ock oni UW TOEKOMST en die van W -f .vestigeu,öndankT
4* nakomelingen. He t gaat om de toe- + of niet juist, niet zwi jgenlNeen^
4- komst van het gehele Nederlandse + honderdmaal Neen 11 Aan hen niê t jÂ -
+ volk. Er -zal over NIEUW-GUINEA •*• Ie en/.doch ook yop r n̂ze kinderen e TL
+ met Prof. Soepomo' natuurlijk ook •+ 'KIein-kinderen zullen wij onze stem
+ gesproken werden,Dit zal zijn -f '̂ sWë̂ ds maar weer lal: en ho'ren^die7~
•f niet op hoog. niveau maar met. ' + 'stem' 'die, straks "met_'kracht' inlo>** er.
•f- naar onzes inziens zwakkeling-en -H- sliig. van de ere schuld "eist.
+ als de heer Lanflng -en Mr.Blom, ' + . Met de aulooHtohen gullen wij
+ Wij mdeten dit trachten te voor^o*. dés.' froii-fa vormen en eendrachtijg

komen» Dit zullen wij alleen, kun- + olijven streven naar, de ve¥weze:\lij"
+ nen,wanirar wij de banden aaneen
+ slaan :"EENDRACHT MAAKT. MACHT"
+ Wordt daarom NU LID- van de
+ J~—fm Stichting _
+ "NIEtW-QUINEA VERBOND NEDERLAND"

+ klng yan cas gemeenschappelijk doe
+ nX.dit land te behouden voor

j"
l,

•K + van het koude
•f' Zonder • ook UW steun daen wij niet+
+ ' • veel

" ö n o t te beslemmh als Stam-
lang .van die Nederlander s, die het' (~
tropisch klimaat preferen boven dat

DEN,
In dit verband achten wij het

"+ nodig te verwijzen naar een rapport.
;dat enkele weken geleden door de

Verenigde Naties wereldkundig werd gemaakt,behelzende de mededeling dat
5 millioen inwoners van Europa in de komende vijf jaar zullen moeten e-
migreren om de overbevolking te kunnen opheffen,zulks naar aanleiding
van "onderzoekingen .in̂  West-Duitsland.;, Nederland, Italië en Hostenrijk en
verder dat in Internationaal verband veel meor aandacht moest worden
besteed aan de emigratie.
Het is een algemeen- bekend feit,dat Nederland reeds enige jaren overbe-
vö'lkt is .en dat deze overbevolking^door de stroom van duizenden Neder- '
landers en Ambonnezen uit Indonesië in de laatste maanden is toegestaan.
Duizenden en duizenden Nederlanders,die in hun land geen toekomstmoge-
lijkheden meer zagen,emigreerden reeds naar andere landen als Canada,
Nieuw-Zeeland>Australië,enz.,waarvoor zelfs regeringssteun werd verleend
Er zijn reeds aanwijzingen,dat deze landen massale emigratie zullen be-
perken. Australië is er reeds meo begonnen. Wij kunnen dus verwachten,dal
in de komende 5-jaren ook nog vele duizenden Nederlanders zullen moeten
emigreren en het spreekt vanzelf,dat hiertoe in de eerste plaats de o-
verzeese Nederlanders In aanmerking zullen worden

.geschreven in ons orgaan*De eigen Nederlandse be-
zich de kaas niet. van het brood laten eten door de In Indië

[geborenen.Zij zulks hun bedje heus niet vouwen en verplaatsen om hen
daarvoor In de plaats te kri.1 gen,Er̂ ullen binnen
1Nederland komen.Is&e.&jaeĵ ^̂  .

"TfQ'aë'rlahdors in hun
Land zuilen toelaten^want zij zijn immers kleurlingen,niet waar?? Welnu
tan is er nog altijd een ander Nederlands gebiedsdeel,waarhoen zij wel
kunnen gaan en dat is Nieuw-Guinea,waar zelfs nog plaats in overvloed
is voor duizenden andere Nederlanders»Mede in dit verband kan en mag Ne-
derland, dit land niet prijsgeven,wanneer dit als ruilobject moet dienen
voor de eventuele nog in Indonesië aanwezige kapitalen*



- 11 -
*Alvorens''dit gedeelte van mijn betoog oen ©Indo te maken,wil ik vrij*» .

z en op de dwingende noodzaak om in streven eanx-draohtlg achter"- cris"; Vér-
bond t o s taan. He t is Immers' duidelijk,dat dit land voor e'enTëdör van -
ons - let wel,voor een ieder van ons,hetzij öc^eenvoudige vissen,do Dota
werker,de particulier on du ambtenaar van hoog tot laag - do living kan
bieden,wolke wij hi^r hebban gezocht. (Qpk de ledjn van hot S.H, :G,'V,N.
roepen wij toe de oondracht 'te "bewaren en vertrouwen te stellen in -60:

door U gekozen voormannen* We c at gij zelf,, slechts* overtuigde leden on
tracht goon leden te winnen' door allerlei m'ooic voorspiogelingen on
do^r do balzalen. Wij hubbon nodig,prnstig willenden; zij die zich geheel

fcdllen govcn voor de' strijd sm htfl .pBOT-GUlSEËRSOHAP,die beleid zijn
fcet do autochtone bevolking van Ki'tów^feinoa'-iH. kbsoluto harmonie -te lo-
Ivon en to strijden v^or het behoud iran Hiouw-'Guinoa endor Nederlandse
fSouvorcinitelt )Eoó\a£tio'}«- ' .

Is het dan niet vanzelf sprekend,, da t wij dan pok allen voor het behoud
van dit land schoudur aan schouder behoren te staan?

Nqg wordt vaak veranderstold,dat«ons Verbond slechts toegankelijk is
voor do in Indonesië geboren Nederlanders,Dit is absoluut bezijden do
waarheid.. Sinds do oprichting van &ns Verbond hebben wij steeds verklaard
dat alle -Nederlanders.ongeacht hot land van geboorte',lid kunnen werden

( >an hot N. G, V, (ook S,N*G.V.N, (zi.o ;art*6 Sta tut on} led* ) Hot N,G,V.kont in
ónze nationaliteit geen onderscheid on zal niet dulden, wanne o r anderen
« ongeacht persoon of instantie ,- 411 wel doen,v, • . '

Thang ga ik over naar oen ;«3adcïM bolangri jko'kv;ostio,nl. "Do samen-
werking van het N.G.V.nhst de Aut6ofetóno bevolking". Vanaf het begiïi van
de oprichting van ons Verbond.heoft het Hoofdbestuur aan de leden stoeda
voorgehouden, da t het noodzakelijk Is. OBI met do Papoea's- samen te werken*
De StlefmoQdorlijko bedeling van Nicsuw-Guinea door Nederland,welke oor-
zaak is gewordunjdat do Papoea1^ in do voorliggende tientallen jaren ^'
geen Westerse voorlichting ontvingen én daardoor in ontwikkeling ton
nchter zi-jn geraakt bij de autochtkazjo bevolk-ixxg van- a-ndoiro- staten^inööt'
voor O^LS te meor aanleiding zijn om de Papo.ea*s in de kortst megelijko
tijd uit hun primitieve omstandigheden te t'rekken, - ' ' "

Hiervoor hebban zij.' onderwijs on voorlichting nodig.Het is do taak',,
van het Gouvernement om dit te d^on (en de Ned-Reeoring hoeft hier haar
Êteun aan te verlenen. • Red.) ,doch .wor*l»KlTïgtoGr(3?^
^¥tffi^g^^^^|^^3^ï^hwol M.j ms werk,als bij, ons thuis is er genoeg
golegenneid cm de Papoea's denodige: voorlichting te geven,

C"• Laat het, goed to^t U doordringon^dat Wij ons in hu-n land hobbon gevós-
w tigd; dat zij, onze gasthoren^ijn; -dat - dank zij hun 'g^astvrijh.eid - wij

hier rustig en vredig kunnen Ie ven. "Eet is waar,H^.t, wij" ^ns hi,or nog-veoï
moeten ont2"ëggon^omlat 'dit JLand in -vele opzichten,cv.m..vóór wat betreFE
de .V.QOynaamsto lévenbohoef tenf afhankolijk i;s van het j^uitenland,doch en-
dank s dit alles - valt het"'leven'üïer ontegenzeggelijk "té preforon boven
dat in Het chaotiacïie Indonesië.' • ' . . '

Mot dit voor og^n,hé/jft het-N. G. V. van het begin" af beslO'to-n>'allei;..iiie-
gelijko, medewerking t o verlenen aan all o s, vrat zou kunnen leiden tst do
opvoeding^Yah'.'dG,Papoea&>volge.ns 'in^^torso begrippen.Modo gullen wij stre-
ven, naar eön •staataburgorgchap.^e^ hebben wi j hicromtront
overeenstemming bereikt, mot de vd.ójraiaaBïs:tó 'Papoea-vóortóannQnTmö"t•'.'wie '«wl j '
geregeld contact onder houden» Dank Ei;} 'hot geregelde contact,Is een weder-
zijds begrip ontstaan, voor elkanders" neden o'n behoeften en zal hot ver-
trouwen, dat hieruit is voortgüsproten tussen do beide groepen,in de naas-
te 'tsekomst vruchten afwerpen* Samen jsullcm wl j ^o^m^oison naar oon_ méde~'
zeggenschap van hot besturen van^ difr' ̂

- windsregeling" de mogelijkheid schopt', l.c»db •iïisfcolling van do Ni euw- Gu i -



-f DAMES- en HEREN-RIJWIEL.EN *'JPE TOEKOMST VAN U EN TfliT- NAKQMELIN-
•f- Spert uitvoering • •*• GEN LTG^^^RTjjïEL GEHEEË IT3- UlTET^
+ Diverse kleuren*. ' + GlN~HAMD."UW' ACTWlTEIT^üW EEN- •
+ R' O ' • E. • S. . . ••> • • D^A^HT -EN Hl¥ TOT üTTTÏNG BRENGEN'
+ Lodowijk Trip straat 8) AMqTFr,nAM t ••.VAygiTrlJRTrSTIGE WENS VOOR UW TOE-
+ 2o Nassaustraat No.3C) * -h . "KOWST~EN DIE VAN UW,

KUNNEN .TOÖTEEK BIJDRAGE ZL...,..,-...
NEER'U DEZE GEEPT AAN ÉÉN 'VERENIGING,^! J .KENT .QNZgJDOBLST^ljLlNG;GIJ_
WEET VI/AA'RVOOR^jg^sTRijpEN/ .KTEgf'^KTj"is¥ WACHT HIET'~ ~'__ '
1951 STAAT"VOOR DB DEUR, DSCEfflË^_l^l ^^DËDgj''T. GËSLO,;T'EN. 'ZIJN. .DENKT
WAT ER IN DEZE 'MAANDEN STAAT. T^StSSS^X^W^^

. . . . ,
t 'W BESEISSINGIM ^ '/ '

nca Raad (in ons ergaan No.2-JULI' 1951 vind ge he t ' ^onan .ander daarover
goschrovon.Rod.) Reeds thans- .zoudon wij .gaarne wil ik, n ziori.,dat in alle
aangelegenheden van be s tuur sbo Ie i d, die hot algemeen .belang r'akon, o.m.dic,
wolko nomi.aiiter op hot terrein liggen Van rogionald» o'n locale radon, oon

'commissie wordt benoemd,waarin óók vertegenwoordiger^' van hot N ,G.V. en
van do Garakan Porsa^oan Niouw-Guinea,zitting „hebben. Immers,raken der-
goli'jke 'zafconr^e burgerl-j en i.s'"Se*^*|Set meer, dan. redelijk,da t ook de
vertegonwoordig.ors 'van 4e burgers,modo^eggonschap krijgen bij het nomon
van do bealuiton.Het voordeel hiorvan_,is ook,dat daardoor do taak van do'
toch ' roüds, zwaar ovorbolasto o vorheiol'gf,kant oren wordt verlicht.

Dames on hè r dn, hot feit dat! in h'o-fc beleid van'hot N.G.V.hot zwaarte-
punt i;s gelogd geworden ;in do "politidkü .problemen^wil niet zeggen,dat ons
Verbond-zich'verder onverschillig hou;d,t'»a. v. sociaal economische kwesties
voo r al-,niet wannoer hot -de -gemeenschap, teetreft.' En het is in'dit verband.,
dat ik thans- terugkom op hetgeen bij ,'jaqt begin ,van dit betoog in heel

summiiJ.ro z(in is g'ezogd over .do. werlcerbara.kkon on de moisjos werksters»
Terzake, van do"%ork'ors"-fearakken,.mpeten wij t-ot onze tejbourstolling con-
stateren,dat do zo noodzakelijke horstQllingen van 'deze barakken'niet
met do nodige voortvarendho.ld .worden--uitgevoord.Hollandiahavon,waar kort
golodon onkolo nieuwe barakken -gqro.od. zijn gekomen,,maakt hierop eon gun-
stigo uitzonder ing. In- Hollan;diast.ad' daaronfegön kan het nog maar niet ' .
vlotten. Waaraan.dit moot ...wo-rdön 'töegeschreven,ligt niet aan ons om to
booordO'len, - • ' ' - ; .

. Gi storen stond-e:on klein artikeltje-in i "En hier is hot Nieuws".Hot -
luidde-; ' • ' • ' ' , ' " • - : ' . . ' " • ' •

"Van Officiële zijdo wordt hot volgende gomold:
"Er is'thans een huishuren-regeling in.voorboroiding voor-geheel Hollai
''dia.Do Cv'irai&sie is 'bozig mot het taxeren dor verschillende woningen -.
"en, hot In catö'gorien ondorbre-ngon daarvan,De inwoners van Hollaiidia

' "moeten er op- rokoh-on,dat-,ingaande l 'SEPTEMBER jl.huur zal'noefcoa worden
"betaald voor allo huizen.Het publiek doet or Verstandig- aari,ook al is
"er ,nog géén a'anslagbilje-t ontvangen,.hlar' een bedrag voor1 te. reserveren!'?

Dit is niet mis'to verstaaft*Vanaf l Sóptember moet'huur woeden bör
taald.en het lobngónot van vóór dezo datum,voor zover daarvan niet reeds
feuur is betaald,blijft onbelast,MoeJ?an dit redelijk vinden,zo men van
ïfciQ't sTündpünt uitgaat, dat het niet elegant, i s mot terugwerkende kracht,
huur te vorderen,maar is het dan- wSl elegant de huur van de barakbowoners

grot"ènd'eel'S'"DETA-werkörs een maand- eender tö doen ingaan dan do huur van
velen dorgonen,die geacht moeten worden'de huur gemakkelijker te kunnen .
betalen? >• - • . . ' „ • ' • ' . ' " ' , ,

Overtuigt U zi'ch zelf van„ do-toestand van diö barakken en beantwoordt
U dan voor1 Uze-lf do vraag,o/f he-t we^.'tö verantwoorden is,dat do bewoners
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daarvan 'maandelijks een huur, moeten betalen van f 200,- per 'maand.Meer
w i l i k hierover niet zoggen. . " . . " . . ' ' • • • - .

Wat het N.G,V,n$k -s o-o r tor ha'rto gaat,is dekwostiq van meisjes-werk-
sters. Do maatschappij.".o f te wel do samenleving kan eerst-normaal onge-
zond worden- genoemd,wanne.er het aantal mannen en, vrouwen evenredig is.
Afgescheiden hiervan,moot dj aanwezigheid van de meisjes noodzakelijk
worden'geacht voor.de vervulling van'do vele vacatures in^de lagere .ran-'
gen,vooral .die van -typisto«Hat" Gouvernementsgobquw,dat door.de .topzware
bezetting bederfelijke Vormen begint aaü--fee nemon,dient. van een stevige
onderlaag te worden voorzien .en hiöï?^0ti- l::a o.m.'de 'aanwezigheid van tioh- .
tallen werksters urgent,Hot, is hiqrau.^.<|gt ons Verband ruim acht maanden
geleden deze kwestie aanhangig hooft 'güEtaakt bij Zijne Excellentie dei:
Gouverneur van Nieuw-Güinoa/die zich i.n principe'kon .verenigen met do .op-
roeping der meisjes uit Indonesië,Daarna heeft de Directeur,Hoofd van de
Dienst van Blnnefil.Bost, en Justitie in spoedvergaderingen-in Hollaridiaha
ven en Stad,waarbij honderden DETA*w$'r-l£Oïiö aanwozig waren,de v ?>o. r waar d'en
van.doze oproeping uiteengezet, en-li;fst©ïi doen samenstellen, van., de in '
aanmerking komende meisjes, • ' • ' • ' • • • • • - . " - .

Voor onze leden acht ik het nadig^hierbij mede te delen,dat. het Vpr-
d. intussen niet heeft stil gostaa&-»Bünalvö in §né orgaan hebbon wij

ook in. enkoio brieven aan de DirectOur B*B. J., zomede in mojidelingo go-1,
sprekkon met do betrokken instantiós/o-r f\ aangedrongen de maatregelen
te treffen: tot het mogelijk maken' van -oen spoodige cprc-ep dor. meisjes.,
Waar met de aanwezigheid van do mois-jos, slechts hot algemeen .belang...wordt
gediend,zal het .N'.G.V.er naar blijva-n streven om dezo werksters hierheX?i
to.doen komen.. V.olledighcldshalvo' lêan hieraan worden t(3ege.y0ogdrdaiÊ,._..en1;- •
kele .dagen'go.leden,d.j' Diroc,.Hoofd'vaÉ'do Dienst van B,B„,J.a..an hot ^^Gf'V., '.
heeft ge schreven, dat do SAMBA-barak'vóór de mDi.sjes zal -worden bestemd,.,
doch ,dez:c ,'öo,rst nodig behoort te 'worden' gpröstauro^r.cUHo.t ..;W-.G,..,;V.h.pop't'J%.,eïj
vertrouwt-,dat mot de herstellingen z^, époc"dlg'mogelijk. ©e.n-be-gCn"^^''Cor-
don gemaakt- . ' '' . ' ' i ' ' .. . ',•";.-. , .•'

. Naast de .zo juist besproken kwósties.jtrtmst hot N.G,V,ook np'g'öhkplQ" .
andere kwesties ond'or'de aandacht to brongo-n, van do betrokken ovorheid's--'
instanties en wel over de hospitaal:rtOöstandün .in Hollandiastad on. Havejl,
de drinkwaterkwaliteit en de voorlichting aan de w.erkers* ' . ' _ ' .
Vi,w.»b.dö hospitaaltoe standen, achten wi j - golet ep de aard van dozo,'avond
- het wol gewenst,deze toostan-ien hier niet nader te belichten on' zullen
slechts volstaan met de betrokken overhoicls-instantie to vor'wljzen naar .

.Q t .hoof dart i-kol, getiteld "c ri t iek" voorkomende in do Nieuwe Courant11

do, S6 Juli 1951,.overgenomen uit het in Nederland ver.schijnend ,."Algemeen
andolablad'" dda.20 Juli 1951, Als roch-tge-aarde. inwoners yan"'stad on ha-
en hopon.wlj/,-slechts.,dat toostandoïi als daarin beschreven,spo.1o.dig tot

het -Verle,den,,zullen behoren en dat scribenten .g-oen kans, moer-zullen, krij-
gen :om .dergelijke- trourig.o toestandon 'woröldkundig .te maken,Daar. tr)bk. "4e
burgerij -zich bijzonder intore^sso©r|L v^Or .do toostandon e.n hospitalen', :
zou hot N,.G.V«hot zo-er .óp prijs 'stoïlötiiwanneer. bij do behandeling, van
dit onderwerp dod.r de betrokken d'i'enst^ook enkele N*G* Vv^.vèormannoh'de .
gelege'nho,ld krijgen de, wensen, van do burgers naar voren te bröngön,

T. a. $* v, de... plaat sge had hcbbonÜQ- 'ontslagen on-der\de z-,g» contractant-
w-arkers o,n voorwerk ers, z^u hot N,G.V, gaarne -willen zien., dat - hieromtrent
moordere' voorlichting aan. do betrojkkenon wordt gegeven, Maar,- al te' v^ak"
worden de N,GjV.-bestuursleden1 'doo :3?-dozo "werkers de vraag gesteld' po' " j •
welke reden deze "ontslagen werden verlöond,0.ok de. modsdoling pp.de pnt--
slagbrief j o,s, dat do .ont.slagenen 'hutj^ barakken moo-t.en c-nt,ruimen:,hö.:dft'. veel
onrust veroorzaakt. Bi j een behoorlijke voorlichting zou de önrus.t kunnen
V/orden voorkomen,-onrust ook bij alle andere werkers,omdat dozo niót moer
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weton:,waar zij aan too Zijn.
Set_ ligt •ver'rë van ons öritiek uit te oefenen ep interne dienstzaken,
doch wol achton wij het urgent dat dozo jengo z*.g.contrapt-werkérs - waar
nodig - wordon voorgelicht,omdat dit ook in,,het bolang is v.an de handha-
ving van rust én orde iri,-éfrizé stad»Mot de superlöuren van deze werkers
zijn wij het eens,dat voor -niet*werkwilligen geon plaats is in een land
van opbouw,doch voor do. (aiïdaro%die wel ^an. goode ^willo zijn,doch niet
voor do volle 100$ kunnen wordon benut,omdat hun werk nipt ligt in do'
lijn van hun opleiding on opgedane ervaring,vragen wij slechts begrip»
Dezo mogen niet worden ont slagen, <as»ch daar to-worden ingezet,waar zij
.eventueel .na hor scholing wol op _ hun plaats zijn.

Bedenkt alloh,dat do mensoh,vooral zij.die zich hier blijvend willen
vestig'èn^Niotiw-Gulriea als laatste atroohalm; beschouwen on dat zij beho-
ren tot de groep,dio nergons anders törecht kan'. Zij moeten geholpen
worden,omdat zij. Nederlandse staatsburgers zijn.Wénst men dat ndet to
doen,dan is het beter geon Nederlandse staatsburgers moor toe te laton in
oen- gQ;biod,dat alloen met millloenon gul%ns ontgonnen en productief go-
aaakt kan worden*6p dezo wijze worden de levenskanson verspild van men-
son>die hier hun <ia-atsto spaar penningen aan spenderen en achter zich al-
los hebben verbrand. : : ,

Dames, en Heren,üit hetgoen ik tot .nu tOe naar vor'on heb gebracht,valt
- ik moet hert toogoven'-.weinig opwekkonds te putton,Echter moeten wij -
niet direct do conclusie trekken,dat er geen punton:zouden zijn/aio ons
hoopvol moe ton stommen.Ik denk in dit verband b.v.aan het proces,dat zich
voltrokken heeft ondor do duizend., jong e Nodörlandso arbeiders,dip in hot
afgelopen jaar onder bepaald moeilijke omstandighedenj een door volen bij-
voorbaat tot mislukking géd^omdp proé^tQ't oen gpo,d einde hebben gebraöht
Immens hebben de^e jöngons zondór enige voorafêaande: vakoploiding,onder
zeéi? Tnóoili jke omstandighödon en '«»ndér, rzéer onvoldoende leiding-, en.too- :
ziölit'^pii mot gGbrekkigo hulpmiddplon>jZi,c;h woten te ?ontwikkelen)totvbi''^ik
bare en thans onmisbare wo-rOckrac&ten -en daarine:do in aanmerkelijk kört4
tijd; getoond hebben een aanpassing svoJApiogon te b.ezittonf4.io vol e pessi^

Hét past óns deze DETA-werkors daarvapr van deze plaats hul'do t;e bren-
Epnl (3e. Pioniers in Niouw-Güinoa oOk ÖOtwij vp:»rlo-pig nog S* N, G. V, K'er s
Sluiten öhs bij dozo hulde aan on wij beloven U a!3?es in het werk to zul-
tpii stellen pm U allen in Uw zwg.ro pionierswerk te stoünén.Gij immers
"M.jt ds bouwers van e eiï too komst voor Uw ouders brood6r3|'zuster's,:famlli'e*
feden én voo r Ons allen. Gij vordlent onze volledige steun. Bast. S. N* G. V» . "}
r.) - • "•• '"" ' ' '" • . " • . ' : C

T.a.v.de moeilijkheden in plaatsen buiten H0llandla,mag niet onvermeld*
blijven,dat thans eon kentering ton gOodo valt waar te nemen.o.m.in Ma-
r$>kwari,zQ>wel wat botreft do gooatelijko instelling van de bèwo-nors zelf,
als wol eon moer dadfWorkelijke belangstelling van ovorheidszi jdo.

Niettemin moot er op dit tor-rein nog ontzaggelljk veol bereikt wordon
en hot spreekt vanzolf,dat voor deze punten oon belangrijke plaats moet
worden'ingeruimd in hot urgentie progra»ima"van het N,G, V» En tenslotte
stemt hot tot voldoening, dat van de zijde van hot buitenland, me t siamo
Australiëfde eerste blijken van economische belangstelling niet alleen
aijn g-otoon'd^maa.3* zelfs in sommige gevallen reeds in concreto vorm tut
uiting komt,

Dpaies én Horen,laten wij daarom alles op alles zétton »m hier niet te
falen.l/ViJ zullen slagen,wanneer Nedorlaïïrt met al zijn middelen achter
ons staat f (do SJH.fi, Vi'N**fca8# a.cht?or 'tXJyiDo>pioöi<sr8 ;van demp Stichting
hebben. Ü, dit' getoond» Gil j weet ondor ,welke omstandigheden, ons Stichting
hooft aietótön werköii aai iwstt la thans nat rösul'taattT^Wannper wij allen
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van h^og tot laag, ongeacht ras on stand,,niot elkaar samenwerken en niot
langs elkaar hoon -on wanneer : alle s, wat gedaan mo^t -worden, zelf s het
kleinste werk, gecoördineerd wordt verricht, zulks om te voorkomen, da t het
kostbare gold nodeloos wordt verspild* . . .

En hiermede besluit ik deze jaarrode, mot de bode tot de. Allerhoogste
om onze arbeid osk in hot komende jaar te zogenon on verklaar ik onze'
eersto jaarlijkse bi joonkomst mot do afgevaardigden van de buitenaf de-
lingen votir gQopondl

Ik dank U.

Hierna volgde do -rode van do hoer Rlétól'sas «TOUWB. -

Goachto Voorzitter ,6e stuur ̂jlQden van het Nieuw-Guinoa Verbond
en Dames on Heren, :-

Als spreekbuis van hot 'Volk on sijn Vertegenwoordigers, zog ik U
dank vnor Uw uitnodiging on breng t? huldo met het eenjarig bestaan vari
hot Niouw-Guinea Verbond in ons land',

Moge hot N. G. Verbond deze hulde on hot feit, dat zij al oón jaar bestaat
ct donken, dat zij er al is en zieh 'niet oud. en afgemat voelön,dQch' als
flink kind, dat de eerste schrodón' zonder üaanghoid begint t/5 doen,

Volo plichten liggen ons t'o wachten, geen lichte maar zware, dio afhanke-
lijk zijn van ups en downs, '•' ;.

i . - . • • ,
Wij oorspronkelijke bewoners, waarderen het N. G. Verbond on achten haar

bestaan belangrijk, omdat wij het afg'alopon jaar roods hebben ondervinden
dat het N. G, Verbond, en haar bestuui'sloden zeer actief waren met hot no-'
mon van s^nelle beslissingen en ons ;altijü bij stonden in do duistoro
politieke .problemen, die nns land OHihulïon.Middon in onze politiok, staat
het N.G.Vorbond óns bij, waardoor 'onze zware la's t-, welke wij ..anders, nic^j; . „ . "
in. staat ziij'n om alleen te dragon, door het N.G*Vorbond werd verlicht, '

Hierdoor voelen wij, dat hot Niouw-Guinea Verbond met ons hetzelfde
wil dolen on ook met allo anderen, die veor dit land voelen, •

Mensen dip graag in troobol wator vissen en in hot lanjd vlug rl jk, wil-
len woeden, zijn j-aloers, op het werk van ha t N.G, Verbond. Zij danken 'eil j.
hopen, dat hot N.G', Verbond hl o r niets kan doon en ook niets to zeggen., zai-
hebben. Do ze godachtongang kan inderdaad juist zij n, .v/anno o. r wij bevroeadv
zijn voor onze vijand ofi do strijd tegen hot imperialisme niot aandur-
ven, omdat wij alloen maar aan 'onszelf donken cm zo vlug mogelijk rijkdom
en weelde te verkrijgen, maar wanneer wij ons vast houden aa.n hot recht n
on aan do menselijkheid, dan hebben wij o^vk niots te vrezen.

Behalve dat, hoort mon ook hier on daar , dat het N. G » Vo rbond oen . . _
ni ging j s, die door do lndjlacb.0 Noderlafiders wQrdt ̂ gebruik t om hun eigen
bo langen te beha r t i .g on . Wi .1 kunnon ;z egfio'n'^ da t dit prizin~Tg , omdat wij t o. t
op lieden nog niets hebben ondervonden, dat daarop, duidt.

Voor do Indlacho Noderlanders is hot nu oon moel'lijkG tijd, omdat., zij
op e"ö~h twoo'spröng s;taan van'''oon open eja^doodlopondo

.-.Wanneer wij het probioem, van do Indische Ned^rlanAors boscbouwen met
onze oosterse gevoelena,wöïké in dozo> tl jdön atork/natipnatigtisch. zijn
en doorspekt mot sontimontelo politiek, dan moet-cn wi^, hun wantrouwen.
Maar wanneer wij dit bekijken mot ^zuivor- menselijke gevoelens, dan rijst
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L i j <?ns da vraag, of hot wel nodig is, om hun- te wantrouwen en wat voor nut
zou dat ook hebben. Voor ons ingezetenen, die ook' Christono.n. zijn, achten .
wij het oen plicht om hun te ontvangqn en hun- oen welkom toe te roepen
in dit land, • • , .

Soms haten- wij wel do monse.n,diQ hier zijn ge komen, en die door hun
optreden' on gevoelens van egoisme hun eigen greep willen bevoordelen ton'
koste van de Papoea's,
Dames on Heren, zulk oen optreden is gevaarlijk on het doet cns leed dat
er Indische Nederlanders zijn die zo geaard zijn; want do gevolgen van
doze daden is de vrucht van do politiek* In do praktijk is b'ewezen,dat
vele onschuldigen moeten lijden door :do fout van éon persoon, Dit is een
"belangrijk probleem,dat wij goed raoo-tort beseffen on waarvoor wij moeten
waken, Ee.n ontmoeting tussen oen Papoea .en een Indische Nederlander is
vreemd en-hot is te vergelijken met oon vis in een pan, waar ass wordt ^0
toegevoegd. Maar wanneer het gekookt wordt vormen beiden bon gerecht, dat
nuttig is voor de mens,.

Daarom nr;e ton wij van beide kantcqi /ons veronigÉn voor do vorming van
een, volmaakte maafs^cnappi j,dio nuttjLg Ts 'voor do werolcn- . i . . . . . . . . . . .

Wij kunnen niet ontkennon,dat er. af en toe nog kleine wrijvingen zijn"-"
.tussen de beide groepen^doch dit is begrijpelijk, omdat, zoals ik reeds
heb gezegd, do beide .groepen zich pas kort geleden hebben verenigd. Va al*
vragen wij ons af, of hot mogelijk .i s';' dat, beide partijen éqn worden. Voor
do gemakz'uchtigen is het antwoord ''onmogelijk'1, 'doch voor ons $io het goo-
de willön, kunnen beldo partijen wol loon worden,. '. ' •

Dat ' kan , doch . wacht^niet^ langer .eik, begin van af heden Uw goode, wil te
tonen-» Ik bén"'e r van'^vre~r'^uigdj-J da.̂  4o^ ogoji van~de worold, .sJ?horp_ op' ö"ns'
gericht Jjgi jn_ om to;\zion of do b e'i de -'p ar 't j jon een zullen worden _of ge-
scheiden blijven, waardoor in het" laatste goval oen van beiden moot ver-
dwijnen" . . . . , .

Laten v^ij beide partijen, zowel autochtone als Indische Nederlanders
aan do wereld onzo daden laton zien, dat^wij. geon^vijandon van elkaar
zijn,aaar wapenbroeders on straks kinderen van oen vaderland. »Vi j züTlon
dolon" hetzelfde lot, dat nu nog in -handen ligt .van Jan en piet mot hun

ipolitiekó partiTjon in hot l.a.^a land aan do Noordzep,

Uit politiek oogpunt bO2ienfis_ on^e strijd nog niet ton einde on daar
om '.moot on ̂wi j bewust en ̂standvastig s,amen strijden om' N. Guinea te •behou-
den,, Z-a n'odigVgovon wi'j-'a'lTes-iZolf.s on.s'Q ziel voor : hè t behoud van- ons
vaderland. •

Wij gullen dus oorst strijden voor het behoud .van N^Guinea^ en wanneoj»
dat deol ti-ëroikt _ i s , zullen wij.Hj.et' b;li jdschap onz'ö~wogon^banen voor ons
nagoalaóht". Dit" 'zal hot . land loacjon tot een algemene bloei' en streven ri~ -
naar oen waardige plaats "InTdc into-ynatigtnale samenÏQvingi

. ' ^"' f~~ ; Tk̂ d'ank U»

Leden, lozeressen en lezqrs, ;'
Gij :hóbt hot bovenstaande gelezenjgij hebt' onze organen natuurlijk

o'é'k altijd goed doorgelezen. Hobt gff verschillen daarin gelezen? Hobben
wij het "bovenstaand U niet steeds onder de ogen gebracht?Het sta^t thans
aan U ! G-ij diö mat oneo,.doolat@lling aymphatlsoort oh lid van onzo :. •••.'.
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Stichting wenst te warden, of ons .wenst, te steunen mot een "bijdrage., do e t
gij zulks dan NU. Neemt aötief deel aan cnzë acties om h^t gehele Neder-
landse v*5lk te verkondigen wat z i j in Nieuw-Guinea kunnen vinden en wat
zi j daar bereiken kunnen»
Het zal hen. daar evenals in Au s tralie, Canada en elders zwaar wèrij&^-KlJn
Wat echter het grote Verschil uitmaakt, is het Toehcvud van Nieuw-Guinea be-
tekent, dat:
1 - Nederland voor een ondergang wordt behoed; *. .
2 - het Nederlandse volk ook toah wordt. gespuit|
3 - het $ederlandse volk Nederlander-blieven kans
4 - Nederland een vaste gr^>'nd,en ^iasfee basis hee'ft vcor de afzet van .Ne-

dörla;ndsö producten en industrie'5 :

5 - Nederland .toont eer en geweten iJë höbben en weet gestand te dren de
liëïè-fte van hun Vorstin uitgedrukt .in de Troonrede "bij -de opening
Van de Staten-Generaal op Dinsdag, IS September 1951, welke luidde i,
11 ........... Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor Nieuw-Gui-
"nea zal Nederland zijn plichten, nakomen ten aanzien van de geeste-
lijke en materiële verheffing e"n d3. politieke ontwikkeling der be-
"volking ........ i ........ .... ". - ; • . '

enz, , enz.
Leden en 'begunstigers laat U zich met en door hiet s meer van de wijs
brengen, Het is thans meer dan ooit tevoren de tijd om de eendracht en
saamhorigheid te bewaren en te b^ste'ndigonjNu eindelijk de handen, in el-
kaar te slaan en te vormen een lenheideïront met een doelstelling in een
Verbpnd(in Nederland de Stichting "ftfieuw^-Guinea Verbond Nederlan^" -en in
Nieuw-Guinea het Nieuw-Guinea Verbond-, waar in de eerste zich hop e lij k? bin-
nen zeer korten tijd zal oplossen), Geen tweespalt en/of spijtzwam meer-,

' ••• • •- • W e e t g £3 :.:_,'.-£ -l . t.'.. »?.... . ';.-: . ' - ••'/ •':-. '..'••• v:v ̂ "—^
NEDERLAND ze-gt J dat Nieuw-Guinea. door 'Sd'derland bestuurfl moê:t ^
Een recent onderzoek van het "Nederlands 'instituut voor Publieke
heeft uitgewezen, dat ' 62$ hier voor was,

22$ geen oordeel .had, '
• Q% voor Indonesië was,

7$- voor Auatï'aii©. en : ,
7$ voor de;V.'N.0* . , '. : .

Als we nu ook de stemnen van de Papoea-volksvetegenwoordiging horen,mo^
gen we toch tenminste wel hop en, dat onze Regering er naar zal streveïi om
Nieuw-Guinea to behouden5inplaats dat onze^beste krachten dan verlo"ren
zullen gaan aan landen als Canada, Atistraiië enz», enz. ZIJ kunnen zich
"in Nieuw-Guinea ten dienste stellen van het gehele Nederlandse -Volk,. want
we hebben' toch waarachtig nog wel .één bee.tje ruggegraat in onze Holland-
se Body's zitten, •": ..\-

' NEDERLAND PAK TOCH AAN EN DOE NIET MEE AAN DE UITVERKOOP VAN LAND EN
~~" ~

NEDERLAND WERKT-. ÏLTIJD. AAN DE VERKEERDE. KANT l

Voedselaotie_ voor India door N, STG.
.De Nederlandse Jeugdgeme en schap ontketende een actie voor de bestrij-

ding van de hongersnood in India. Voedselbonnen worden voor f 0,26 ver*'
kocht, Levensmiddelen en vitaminètatïletten werden aan India geschonken: en
Minister Mansholt opende de actie' Voor de radio. Qok het. Rode Kruis zegde
a Al' e medewerking toe en beloofde 'eventueel colonnes te zenden voor de '
verdeling van het voedsel en do K. L, M. zegde graties vervoer van. do eer-
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ste -ton tce. Verder ra'me dé werking verkregen van gr® t© Bedrij ven, radio- en
vakverenigingen en de Regering!

Alle hulde v*>or de organisatoren en medewerker s. We. -v/eten allen' wat
hongersnood in de tropen betekent .Doch we wetfn toch ook nog wel dat'.liet
zelfde 'India ons destijds millicenen heeft gekost,toen wij Nederlanders
<tra der wille van h-mgerenden en ge terroriseerden onze politiële acties
inzetten. Nutteloos werden millioenen verspild door de vele c.mwegeïx,die
onze' ' ïCi 'L.M.- koestellen moesten vliegen. Wat zou India nu geholpen zijn
door die millióenen in levensmiddelen omgezet?

India het land,dat altijd op 'ds-loer heeft gelegen om Nederland dg .̂
str^t dichtte knijpen en altijd do voorliefde voor de SovjefHTnié en
Ro odr- chi n'TTo ont J***»»
Nederland kocht de armoede af met B.C.A,-hulp,Ook India werd dit aange-
bodeiijdoch heeft dit geweigerd. India wilde zich niet binden aan de U.S.

En nu is er dan hongersnood en Nederland h,elpt.
Pijnlijk en ergerlijk is het dan als je dé "brieven uit Nieuw-Guinea

leestiOnze eigen mensen leiden daar aan vitaminegehrek en de kinderen
hebhen melk a o brood en .broodnodig. Be-kinderen lopen op blote voeten en
ga maar door. /beschadigd . •

Komt er nog eens een schip aan,dan ia de lading in de Indonesische
havens zwaar/of gedeeltelijk ge stolen» Nederland doet hier weinig of -
niets tegen. Inplaats van het zenden;,van het voor Nieuw-Guinea zo hoog

als vitaminen,medici jnen,;le'ctuur,boeken>kleding, sport en spelen
'ordenin Nieüw-Guinea ingevoerd ,,.. aterke jirank en kramerijen.Hier-
'oor Stiet monopool-houdend handelslichaam wel oog en oor,omdat zulks be-

Itekent GROTE VERDIENSTEN-
Het wordt hoog tijd dat we ook eens om onze mensen denken die thans •

on.s "bed opschudden daar in Nieuw-Güiiiea?Willen we deze pracht-pioniers
da'ar.;,yStrak;s repht in de -ogen zien. dan moeten we terstond een andere hou-
ding aannemen.' f , " . " '

WIE HELPT ONS 'DEZE NIEUW-GUINEA PIONIERS DE ZO NODIGE HULP' TE BIEDEN?
ZAL DÉZE OPROEP AAW DOVEMANS DOR ZIJN GEDAAN? WIE IS of ZIJN DE EERSTE
[N) 'DIE ONS DEZE HULP BIEDT of 'BIEDEN'? '

R E G T. I F I C A T I E .

In oiis orgaan No.4-Augustus 1953, hebben wij een Ingezonden stuk bui
ten verantwoordelijkheid van de redactie opgenomen van sen "insider" on-
der ket hoofd "HET'NIEIJW-GUINEA IJZEREN GORDIJN".

De reactie die wij verwacht hebben is nief uitgebleven.
Als eerste ontvingen wij van de heer W.F, L. van de r LEE zelf, die toe»

vallig t-ij een kennis van hem inzage kreeg van ons orgaan een brief .Wij
hebben de heer van der LEE geen orgaan gezonden omdat wij zijn adres niet
wisten'en gedacht hebben,dat "insider" zulks wel zou doen. . •• •
In die brief sprak de heer van der LEE zijn grote verontwaardiging uit.
Hij schreef 'ons dan o.m.het volgende},
"Met Yea-t'azing heb ik kennis genomen van het stuk in Uw orgaan van 10-8-
"51 no.4. Dit stuk is geheel zonder mijn voorkennis of toestemming ge;
plaatst,wat toch in eerste instantie: dient te gebeuren,temeer daar hier-
in naam en toenaam.'worden genoemd.Vreemd echter is dat steller dezes
liever z.elf anoniem wenst te blijven en slechts tekent met "Insider", '
Inderdaad is het daar beroerd,maar insider verdraait de boel zo'n beet-
je. Hoe komt insider erbij om te zeggen dat dk op een zachte "wenk" het
land heb moeten verlaten,Dit is in geen geval waar,ik heb hem
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"slechts gezegd dat vanuit Nieuw-Guinea niet veel voor de jongens te-
reikt kan worden, Daar ik altijd een voorvechter voor de jongens ten ge-
weest kon ik mijn werk van daar uit niet voortzetten daar ik door per-
soonlijke omstandigheden dan wel eens rarö dingen zou kunnen "beleven,
temeer als er harde -noten gekraakt zoudön moeten worden* Verder heeft
hij het over mijn vertrek naar Belgisch Gongo.waar mij een mooie jo"b
zou zijn aangeboden. Ook dit is niet geheel juist en nogal onverantwoor-
delijk als mijn eventuele a. s. werkgever dit zou lezen. ïk zou hier in
Holland eerst gaan studeren en na de studie stonden voor mij enkele
mogelijkheden open om er naar toe* :té gaan. Verder heeft Mj het over de
arbeiders in het algemeen dat di&'&o' slecht behuisd zijn, Dit is posi-

" ' "tief niet waar enToeoft U zeer t^reelïtQ in da "Noot van 'de Redactie
tegengesproken, Ik heb hem vörte!4 dat d^» toestanden in het kamp Motor-
pool of Boschwezen zo mensonterend zi Ja* Verder heb ik het gehad over de
slechts sociale verzorging Van de; "Arbeiders in het Algemeen">dat er
geen sport artikelen zijn, geen lectuur genoeg, geen ontspanningsartike-
len in' de ruimste zin des woorda«Dit; lieeft trouwe,ns Z.E. de Gouverneur
beaamd. Inderdaad heersen er hemolterg^nde wantoestanden en doe ik U
hierbij toekomen een stuk wat ik naar de Telegraaf heb gestuurd en het
antwoord wat ik erop heb ge kregen. Nogmaals het doet mij zeer onaange-
naam aan en spijt het mij ten zeerste saet de ffihsider hieromtrent con-
tact te hebben gehad. Mijn doel ia voor do jongens op een symphthieke ">
manier wat te bereiken hier in. Holland/jnaar dat zal ik nooit Bereiken
a l s h e t o p zo 'n manier gaat....;1* ' • ' - • • • •

De Telegraaf van Zaterdag, 25 Augustus 1951 heeft inderdaad, na een bespre
king met de Gouverneur van Nieuw-Guinea een zeer goed artikel geschreven

. t . . " " - ' '
Van het Bestuur van het Nieuw-Gulnea» Verbond te Hollandia ontvingen wij
natuurlijk een reactie welke meer speciaal gericht, is tegen de persoon1 _
van "Van der LEE". Deze zullen wij daarom niet plaatsen omdat, hier" oen"* '
onschuldige mede getroffen wordt. Wel zullen wij daaruit een passagk neja£-
men-j welke ten gunste van ons is gesteld,». 1. •
'B* . « , . Geachte Redactie, ik stel er prijs op hierbij nog te v0rklarön,dat
"ik het in U waardeer, dat in de "NOOT REDACTIE" onder het ingezonden '.
stuk van Insider, aangetekend staat, dat men de mededelingen van de he,§3? -
van der Lee (dit is door het "bovenstaande dus niet meer toepasselijk. Red)
niet direct als juist heeft aan tö. nemen,.zulks uiteraard ter voorkoming

O dat de lezers van Uw veelgelezen orgaan een verkeerde indruk krijgen
van de toestanden in Ni euw- Guinea, , ....''

/Verzoeken
In verband met het .bovenstaande willen wij ouders en anderen, die

brieven van hun kinderen en/of kennissen ontvangen, /niet direct' eenzijdi-
ge conclusies te trekken,doch eerst mot ons overleg te plegen.
Waar nodig zullen ;wi j niet schromen hieraan bekendheid te geven en ons
te wenden tot instanties, die aan het een en ander paal en perk weet te '
stellen, Wij hopen, 'dat gij ons iri dit opzicht wel het vertrouwen zult
willen schenken! ' . ' • • ' . -

Ain Gij ziet het lezers, hoe onprettig hbt zijn kan indien men zonder on-
feoek het een en ander zegt en schrijTt.Dit heeft men onze voormannen
ook aangedaan, Wij hopen dan öok,dat zij spoedig ook openlijk gerehabili-
teerd zullen worden. Wij beloven allen niet weer, in dergelijke fouten te
zullen vervallen.Wl j strijden immers slechts voor, onze gemeenschappelij-
ke belangen en niet om persoonlijke- en hetoben ons voor ogen te houden
het spreekwoord: "Wat gij niet' wilt 'dat ÏÏ geschiedt , doe dat een andere
niet11,- : "- Reda-otie.
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©VÉR' ÊMÏGRAT'iÈ' VAN' ïfDÏSCÉÉ' NEDERLANDERS' MAAR /» ,...???

In ons orgaan No-.d-Aggüstu'S '1951 "bladzij- 19 het». ik. onder het hoofd:
EINDELIJK???! l Igeschreven^dat nu eindelijk eens de Indische Nederlanders
onder de loupe worden genomen zowel bl j de Nederlandse regering als ande-
re instanties.- : •

De Regering heeft reeds geruimött tijd 'naar emigr.atie-mögeli jkheden in
NOUMEA (Frans Cale do ni ë } en Australisch Nieuw-Guinea gezocht' om de Indi-
sche' Nederlander s, die straks uit "Indonesië zullen moeten .worden wegge- '
haald,derwaarts te doon emigreren. De Indische Nederrandersjdie do .Ke&eff*
l_aadae; Nationaliteit niet wensejn piüf;^
"blijven. '."T"J ' " • :: • • ; .;• ' • • - ' • ' . ' • • .

Thans lezen wij in de Telegraaf VÉ&I Woensdag 20 October 1951 het -vol-
gende onder de • kop : "INDISCHE NEDSRLA"NDERS '! - NAAR AMAZONE-GEBIED?
"Den Haag, 23 Oct.-De gedachte om "Iix&ische' Nederlanders" naar het Amazo-
'!ne-'gebied' van Brazilië te doen emigreren, opperde dezer dagen prof .dr, R*
F, A. Altman, hoogleraar -aan de ' LandboUwho ge school en hoofdscheikundige van
hét "Iiistituo Agronomico do Norte f t tfe Ëelem do Sara in Brazilië.

Alleen-voor degenen, die gewend .'webben .in de tropon te, leven, zal de
komst- naar Amazonie een aangename ^oiiderneining^bli jken, aldus prof .Altman
Hi j-meendQ:. dat men'- do. .pjaig-r ant QQJuVö fe ''Ai|i.a &ó ni ë z al kiyinen z o eken in IJe-_

'~ zencCërx ï n sc ' he ' ^p ' t t ende ra -e - r naar.^nakken onder de'
tropléohe -zon, -te leven'

^f lora, de zelf de''hu:fl"ën 'en "d'ez'él'f de .mensentypen als Sumatra en Java " « Ama-
zoni-ë kan alle soort en arbeî ds.krâ chllen onder da ze Indische Nederlanders
vinden t men s en .van de jwens-cha^p^ laih.dbouwkundigen ,'

e n ; v l e :andëreri. • • , . - ' , ' ' -:; : • • . " . • ' « ' " ' .. . • - . . . . .•• - , •
Men. 2a"l' de Nederlandse reger-ing moeten overtuigen van het grote .voordeel
dat zi'3 kan boeken, indien zij ' de ; uitrusting s- en pasaagekosten betaalde
van ,de, kampbewoner s, die Nederland- jaarlijks niet minder dan 20 railliöon
gulden kosten, aldus prof .Altman. -•- /

prof illtmahj, wij zullen de Hid. regering -niet overtuigen voor een.
zi"ch'-o-&t;doen* van de, Indische- Nederlander s. Zij; wensen ..GEEN. Caledoni"ersy •/
Brazilianön ©f. andere Natibnaliteiten 'te. -hebben. Zij"'wen.sen Nederlanders ,_
te zijn en wensen, naar NiQuw-G:uineaè :li j_ wensen Nieuw-Gti,inea tot hun •
land '-te, maken @n daar' al,s Nieuw-Guineer een bevolkingsgroep ta vormen

de- autochtone beViOlKing. daar.
De Nederlandse regering" wenst alleen eem emigratie-mogelijkheld .naar
iw-Guinea te scheppen voor genJkléin aantal geselecteerde ^akmansén, '
allefen een klein aantal gese.l eet eerde vakmensen.Voor de zeer grote

groep Ihdïsche Nedèrla-nders-' Is in. Nieuw-Gu.inëa GEEN PLAATS. . ,
P.ro f .Altman zegt daartegenover, dat •Amazonië wel plaats, biedt aan .alle

30or-tQn-yan^.ategoriën .arbeid van Inflds^he Nederlanders,. .
^Welk; Verschil beétaat er tussen Nieuw-Guinea en Brazilië?

Mijns inziens l.%t he't verschil hier in het feit,dat Nederland de In-
dische Nederlanders als-lastposten blijft, beschouwen en Nederland-zich
op een goedkoï?Q'Wijz'e wil ontlasten Vdn deze lastposten. ' .

Neeri '..Nederland, wi" j ' e i sen • van U de- aflossing van Uw ere schuld. Gij kunt
dit ..alleen doen, door- ons Indige^e Nederlanders naar Nieuw-Guinea te . zen-
den' -en Nièüw-Guin@a o'ndor::'--Uw .spuvérea.n-iteit té, behouden. Voor IJ hebben- :
wilonz'e levens opgeofferd;gij hebt cfts tot deze staat gebracht,Wij •eisen
thans de flinlossing van de ^ I U" 'L" I L"" " - • • " " ' •* -

1
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Verder hebben onze kinderen do«r Uw toedoen geen scholen "bezocht,
In Nederland hebben de kinderen zowel in de oorlogsjaren als direct daar
na de scholen kunnen bezoeken en de- !«uders woeden door de schoolwet on-
der dwang' gehouden.' ' ' • - -

Wat is er echter roet de kinderen vaq de Indiflóhe Nederlandera gebeurd
ïn de .oorlogsjaren waren ze van sehoien verstoken, doordat de Jappen

deze voor hen sloten, Na da -capitulatie kwamen zu g , o ver brugginga a oho Pi-
tjes met onbevoegde leerkH^fen.Toen deze schooltjes w&t óp scholen be-
gonnen te ge lijken, kwam t|e fTj 'Hüi en wat is er thans in Indonesië gaan-
de? Ook- in Nieuw- Guinea wornt er met kunst en vliegwerk gewerkt. Geen
bp'eken,geen lectuur, geen oh1sspannings-materiaal,enz* ,enz. en wat nog het
ergste ls/géen fantsoenlijke aèhoollokalen, banken en te weinig schoo.l-

De enige duizenden onze r, die het -jgeluk mogen hebben naar Nederland te
;aan, worden eerst van het kastje irnar llé muur geslingerd, van het ene ,
xaar het andere woonoord gezonden, He# $övolg is, dat de kinderen td e 1*0 n-
Ler' lijden eri bij de Hollandse kinderen van hun leeftijd ten achter 'kp*
| ion. Velen moeten dan op 14-jarige lG&ft.ijd de school ver la ten, terwijl
Zij deze nog nftet hebben afgelopen* Gevolg geen verdere studie ene. ,enz-«

De oudere jïiiat jarenlange vakeryaring; In leidende functies, hier gepeh-
x~ipneerd, {tö vroeg of te jong gepensioneerd danwei op. wachtgeld) .mpeten

ar een Ri jkswerkpiaats voor omscholing tot arbeiders, en als zij klaar
jh, kufinen zi j in Nederland zel.fjf^^eAT^oriva werkbaa s '

ber 1951 las? Hiör.onder het stuk ïn extenso. (Dé onder ströApt^ passage s
zijri in vettö let^t^Fs gedrukt en.-die .ge s p at tl e er de
aiij)»L0est U aaar: Indische NedTlanferaals, kiojil.gten«

IN- r

:̂:̂Zeer ve ei Indische Hedérlanders, die nlötssr voeleen voor dVQrgan^ ftêtsir
het Indonesische staatsburgerschap ea onder geen voorwaarde hun, Neder* !
laadlersphap' wilden verliezen,hebbon iich vlak vopr en vlak rnat de soüve-j
rèiniteitsPverdraoht in Nieuw-Guinoa gevestigd. :, : '.

Dat zij naar Ni e uw.-. Ou i ne a gingen , was de natimrlijke gan,., van
Niet. in de eerste' p a a t s omdat Nieuw-Guinea onder Nederlands bestuur
bleef «Neéri.dè', oorzaak ligt veel Verder ..In het verledenj.De
schè Nederlander s ïiarn, in"he t otxdé een aparte- , paa t s^

' zij verwant aan de beide andere bev.olkingg&rpepen.de
'en de Indo^nesiejBsimaaT mj tot geen van beide éopk hun' so-

oiale positie was tyi35.en_beide _in;zl?j behoorden_noch
_

..Eurppeanen'-
t rekker fl, die; ziGhrnie.t ;bll jvend_ In, indie ve.atigefejif npóh tot: de
ne bevolking, Indië fwfe """" " "" ';h\in moederland^

" Het viel de Indisi3he: :Nederlandc3r als ijuropeanen echter ,zèer moeilijk
grond in eigendom te krijgen om zich blijvend te kunnen vestigen» En het
wa^s deze grondkwestie die hun. hoog- ziat.Een eigen atuk. grond" bejsït'téri.he-t
was miss chieó een activistisch ver lange n, da t zij hadden, meöigekrëgen door
hun af 'stamming van de landbouwende. •bjeVolking ,maar hè t was ,êeh ' sterk ver-
l^angeja, Lange^ jaren^l^s dan -op k dpp^r^éïi £nd§jP ^^-'-S^fÉ^S ^Q^£:i
£a]ganda ^èmaaïct' voor""ergëri~grond_<> en ^kof:oni£ati£, waarbij vO£ral]jNè.uw-
GulnëV" wërcT geïïbem3.Saf] ^r ï ï t Jün b"é£o^^e eri^n^I^ï^ar £oud|~

de :rö!éff . ë'e.n "
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Zij voelde_zich. in de_ „ „ , _ . _
en^_war£n__n£oï_t' Q£n ^.i£t~d£ ^uFo^hFonen^d^jnta^noïarbeider^s^de" land
T-.... * r . ^ _ , . . .-r- _...-(• _. *- Lnd£narHoïd™aTs"™i£-ts_ minder

maar"*'a qui Ie .Jaute?Waron
het ui'e ^^6vé^s>""?a!£ai''ikworon

(**BS*«'̂ !"V!"V - " . - - " - - - _ . _ ..„,„-. ..,„..„. -«n.ïV-.̂ li-Jj'î VS.̂ .fl.̂ ^^v .̂-V- •-««.v :^., . .

-naison Nederlander niet; loven KaïiTHatl;'-men oor
ie^T5^M«n^^ •

(uitgezonden krachten) en daarna niet de loonschalen voor Indonesiërs,
(vrerkvolk),gemengde klasse on vorder de .Eurrpeanonklasse? )J» )Geslaehtej:i
langjArar£n_z^j_ambjbena^rj_kaji^o£rwe'rkörs#;dio • niet s van handl^Sarlf'ë'ia moe w

; l i 'Jtttf "HOTHTc-nt s oho Ion voor -vakarbeiders,Door: .wie waren die bezet?De di-
ploma's van die scholen wordentiii Node .r.land'; niet erkend, do oh'do praktijk
hier heeft uitgewezon,dat die mins.rten'Sgelijkwaardig MOETEN z i jn)J , )Niet
f^ rt 4*1 rt /ü "T v*i /^ 'T n rt V^ »•> T\T/~» *^ /-^ H™ "t i-i ;irt ^3 ^^ >*** j-* .**̂  «ï ,.-̂  •!• T»'*»* •«.̂  J3 -4 «. - •«. J J ut>' l . T^ ._ J_ .̂ „ 3 .* T J * Jt A __^~"_T^

. .
nu_ko'j;ic de fatale vergï'sa'ingiDe Indische^Nederlanders wilden om-

7'Z'i j zouden~ëen eigdn'atuk g r o n a a _ n b o . w e r k o n f ' d a a r a n on daar- :_
op leve n jt vrij ni et meer gebonden &an: kantooru-ren. Zij koTiden~to.oh de hart-"

Knutselen 'zij geon ̂ ^^^^^^r\S^^^^^^^QT\j geen_
fraaie Bloemen? (Met ïulat v oo rg 3 s t é^ï d^ Ka t iedè r e

S^ömT^nTTrakWjrtT^I^^
we zullen zie^dat ook' hij 2 ondor 'Doorlicht ing op; vreemde gronden n

s of witter weinig presteren .zal «Het ligt heus niet aan" de onkunde
".|ij mpo t o;^; leiding én .voorlichting •< hebben en .krijgen. 3mt^

. c n ^ h e t leek zo aanlokkelijk en gemakkelijk!^ Maar als' p fo nier- kol o nis t;
le ven s onder houd uit de grond, halen^bomen kappen en een eigen huis

3uwen',da.t is wat anders dan een bQQ.t je knutselen. (Hi'er ligt het hem ook
zijn .berooid gevlucht naar N-G^en hebben, cngoorgahiseerd moeten

en,Zij moesten zich zonder enig -inkomen in hét levensonderhoud voor
U De. Gouverneur in eigen per sppn heeft yerklaard^dat .de DETA-werkers v

en oftischoling in "georganiseerd werk wel voldaan hebben. Er i§;
onder het :korenf ook .in Ne-dërlandl |jjJf Nu g'een ge l lef hebber., '$.

* werken en anders, geon dak en.goon etenf^d'e denkwijze van ge' s lacht e |i
hei1 vergaten. -en een landbou\vor göon ;lager staaï)4.-;W-e.zen 'acht e n, maar zelf'^
li e hor en..., de mensen, dié mot ' .de- , handen. Jiun bro,od verdiepen. (Dat tonen wij' >?;'
ook in Nederland^ doch wig krijgen, hier- geen kans. De heer. Schipper"; (A./Rr^
pleitte destijds in de Kamer voor een spoedige inschakeling van de Indi)-
ache1 -Nederlanders in het maatschappelijk Ie ven, aangezien deze mensen an-
ders in oen statische armoede vervallen, (TROUW, 28./6-51) <£*•) :

ien, wil .men de tragedie vafr^doDit-moet men•voor, cgen houdenj Indische Nej-
ders. In Nieuw-Guinoa begrijpen. Door :de _politi.eke ontwikkeling plotseliüg
.gedwongen e,on: bo3luiTr~to nemen.', zagen zij ineens het Nieuw-GuinGa,land -" .
van, .hun drp'm'eri, al's een 'symbool.. In drommen trokken zij~er heen, volkome n--
onvoorboreid.Zo yan een kantQorkr'uk.uit .een winkel,neergezet op een
strand, Ge,en v;öJnTng", geen oriïïvangst,niets,niet s dan één bogydat z i j t.e.T •
lijf mQe.3t.en..l^^^ hen aan hun lot over

do,et''de ÜWTKegering nu Voor-hen in Nieuw-Guinea? Geen geld vo'é'r
ar Vi?r gaan wel-millioenen aan andere doeleinden, welke nuteloos
orpen worden. De Ne de r lande r/s .-è elf helpen-liever buitenlanders en
ten hen,die steeds voor hen in:dö bres hebben gestaahj^avè:',goed

oed voor-de Nederlandse zaak hebben gegeven. Nu zijn zij niet meer
' ' - ' '
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ge worde n, d}. G- maar weggest^ten moeten worden naar
Caledonië, Brazilië' of elders.Als 'Nederland maar van ze af is.Ne-

an.d; wil geen last meer van ze :, hebben, want anders mpeten,die mjLlilbe-
^^'rehabilitatiügeldcn nog uitbetaald woeden ook. Zij probeert dit lm*-

BteÜ^s nu ook af. te schuiven op •Japan,ïii8twaar? J.) De . ui^t rus tingT. bestond
uit^ geweren^ om op_ T . J'acht ta_ gaan, laar 2 en _ om in het : 15q s ' te Jkunnen Ippen^
grot^e cowboy- hoe de n 3 mande l i no s, wat huisraad en het idee , dat het '"we' l zbu.
gaan. . . . . . . • " : ' ' ~ . • ."

Maar het ging niet. Iets uit liefhebberij of .tijdverdrijf doen is ge-
makkelijker dan ür zi jn brood mee vördienen,

_ _
Her_ weT *he
was_ a_ire£ watT _ _ _

En met deze"jeugd kwam meïï naaT*~"'iouw-Guinea,Dit waren de jonge krach

Cxten die hot zware werk moesten doen, Bomen rooien, hui zon bouwen, grond Le-
werken. Was het wonder dat het niet ging?

'Dat de in Irdie getoren Nederlander reeds s l nd^ 19^25 het cog gericht
j heeft op Niöuw-Guinea' heeft gevestigd is waaar.De e'er-ste vereniging die-
in dion tijd Bestond. was de Verexiiglng Emigratie Nieuw-Guinee. (V.E,N, .G.)

;|f daarna de ¥ereniging ,Kolinisatie Ni§uw-Guinea (V, K, N, G.) en -de'- Stichting
;§ Immigratie Niëuw-Guinoa (S. I .K. ?N,Or.f , Maar ' wie /steunde hen hiet-7;- . ,
J| Herhaalde lijk heb ik maandenlang dit alle:s verkondigd in mijn causoriën
^en in de organ.en.De pers was bij die causeri<3n steeds uitgenodigd,dcch„
§ nimmer werd., daar in dat vermeld, wat au: Wel wordt ges,chreve.n,eïi,,bes,chrQ^ «.
Jfven.Men was toen ziende blind üh horende doöf,Cok over d% behandeling!
ff van de Indi-sche Nederlanders en de verschillen daarin tuss'en de Indischa

Nederlander s, de N.S.B. 'ers en de Nederlanders zelf , (zie orgacmNo,4-Au-
1 gustus 1951 bladzij 21 en 22), • • : : „
| Herhaaldelijk heb ik ook verkondigd, dat NEDERLAND TE KLEIN IS VOOR' H&Aft

MILLIOENEN BEVOLKING, Nederland MOET spuien. Gij' Indische Nederlanders,
f|mijn landgenoten sluit U aaneon. Het' 'Nederlandse volk zelf MOET verdund
|| wordon.Men zoekt voor hen plaats in Australië', Nieuw Zeclaand, Canada enz.

i °^ raeer door hqt.;,.l̂ dâ teï̂ a;6'*vQlfeĵ ïBi'S-

- . §a,:̂  v e r - '
keerd' ingelicht en dit zijn dé resultaten. Hef geeft ons de èchuld van
alles. Laat gij hen weten^dat wij ons oog sinds 1925 op Nieuw-Guinea ge-
richt hebben, doch het niet de wens is van de regering om
:te zenden. Het is de .Regering die ons daartoe dwe>ng." ' "

'anner Nieuw-Guii
'er t el hen dat ook zij daar hun tojökomst kunnen vinden, omdat Nieuw-Gui-
|iea 11 maal zo groot is als Nederland. Laat hen daarom ons steunen in on-
e strijd, opdat wij spoedig een Vaderland zullen hebbon. en zij daar hun
oekomst kunnen vinden. ' ' . ' •

R.A.Jacobs,- ,

A T T E ̂ H. T T £ .
.Wij.. dolen U mede, dat wTj "bij gelegenheid .van do jaarwisseling, ,Jtn ons

Orgaan enige pagina's zullen reserveren, voor nieuwjaars-wensen van; de
leden n̂ begunstigers. Deze moeten' dan uiterlijk ŷ ô ^̂ Ĵ CEJ£BER̂ .9:§l „in
ons bezit zijn, omdat wij ons De Gember-* nummer zo mogelijk voor de 'fors t -
dagen kunnen doen verschi j'nen.Wi j verwachten van U, dat de "beoogde
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gereserveerde plaatsruimte te weinig blijkt te zijn.
Om tegemoet te komen aan de- draagkracht van Uw beurs hebben wij de ad-
vertentie-prijzen als volgt vastgesteld,

• Mod-el No .!.•=ƒ 0,45 '• 'Model N o > 2 . = f O, S5 MOdel Ne-..5.=f f ,90
J.BTTTJTWSENS. J, B, A. JANSENS .en f ara. Mevr, C.'A.Teutemhroek

• ' Rotterdam ' ' Sciodamsovest. No,134.« Sociteitstraat Nö.89
p.f.et p,r, 1/1-52. . ' • Rotte'rdam' Harlingén

Model .No-.4=f 1,25 p , f .e t p.r. 1/1-52 wensen allen een Za-
.*î ==i=:=:========:̂ ===:r;=:===;±:=r:r:=:==:=:±!̂ ==: lig Kerstfeest On OeSt

firma Jans'en & Ccx. ' ' ' voorspoedig en geluk-
Beukelsdijk No. 30. -Tolf. Nu. 55555. kig 1952 toe.

Rotterdam
• Wensen on'zë~ge"ac"hte cliënt ©Ion een
voorspoedig en galukkig-1952 toe.

Voor grotere advertenties na'der. óvorlö.g. De ze prijzen zijn slechts voer
Nieuwjaars-advertenties vastgesteld.

B E K E N D M A K I N G.

Het Snichtings-Bestuur heeft plannen geopperd ze mogelijk in geheel v •
Nederland propaganda-a vonder, te organiseren al dan niet met muziek en
cabaret of lichtbeelden. . Z~» zal Rotterdam de ha n openen met, een avcnd '
in CEDSON op Dinsdag, 13 November 1951, f-p deze avond zal muziek en caba-
ret gegeven worden. ' • • .
Onze bekende .zeer bekende Indische componist en violist Fr ed„ H.'BELLO NI
zal met zijn ensemble' zi'jn' nieuwste composities 'ten gehore brengen. '
Medesp-elende^zijn o.a.Me j»G,Bastiaans' (piano) en Mej.Bea Siegers (So-
praan), Allen leden van onze Stiühting,
Verder Hawaiiaa-',Indisch- en Ambonnóes-müziek te geven door de "Nieuw-
Guinea Pioniers"* , .
Wij beloven do Rotterdammers da't zij minstens TEVREDEN zullen zî Jn.
De Toegangsprijzen zijn vastgesteld op f l,2.fe ihclusief beslastingv
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het'Stichtings-Bestuur,hèt Re ssöarts-Be-
stuur en de firma Geutjes & Hulswlfe-le Middellandstraat 50A-Rotterdam,

Kotzelfde programma wordt gegeven to DEVENTER, ep Zaterdag,17 November
1951 in de Schouwburg aldaar. Kaart en. bij hot Ressortsbes t uur Deventer.

Let op de raam-bil jetten te Rotter dam ei~. Deventer. C'
\r zullen wij zeer Waarschijnlijk ook komen in TILBURG (December a.s

en BREDA (Januari 1952) .Hierover zijn nog besprekingen gaande,.
Waar zxillen wij nog verder "kunnen komen? Wie werkt er modo onze .plannen
zo goed mogelijk te doen slagen?
Opbrengsten zijn ton bate van Het Stichtings-Bestuur S.N.G.V,N,

onze Steunfonds,
-H--H-++++++++
++-H-++-H-++ '

4-4++++
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Onderwerp: Iriandelegatie

Datum ontvangst bericht:

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar

.,'aardering bericht: kan juist geacht worden.

Tevens bericht gezonden aan:

Ledew.erkende instanties :

Ondernomen ac cie:

18 December

Van een iniorinant werd vernomen, dat de Iriandelegatie
onder leiding van SUP'üLIO geen nauwkeurig omlijnde opdracht
van de Indonesische regering heelt meegekregen.

'.,'aarschijnlijk in de week van 9 - 1:?' December 19i)l
heeo-t een bepsreking plaats gehad tussen SUPOI-.10, SOI/JU.:'A.N,
de waarnemend ïfoge Commissaris van Indonesië, DJCËMHAIÏA en
Dirk 3GHILP, waarbij vorenstaande tot uiting kwam. Het
bl-jek, dat du Iriandelegatie alsnog haar gedragslijn moest
bepalen t.a.v. de kwestie Irian.

Cp twee gronden werd besloten eerst "alles uit de Unie
te halen, wa't er ui l te halen valt" en pas na acht maanden
de kwestie Irian ta stellen.

De gronden zijn:
1. Vóór Je verkiezingen kan men van de Partij van de
•\rbeid niet verwachten, dat zij haar standpunt t.a,v. irian

' zal wijzigen. Het is derhalve ondoenlijk van haar te eisen,
dat zij in dezen de Indonesische Regering tegainoet zal ko-
men.
2. Gezien de huidige toestand van Indonesië ia hi^ niet
gewenst Irian gewapender hand te veroveren. Dit zou niet
alleen een oorlog met IJederland betekenen,, doch ouk een
burgeroorlog en internationale verwikkelingen ten gevolge
kunnen hebbon.

Dirk 3GHILP heeit op zich genomen een Kamerlid van de
Partij van de Arbeid (vsaarschijnlijk via Ir VOS) 'ïe bewe-
gen i {j. de ilamer een motie in te dienen, die zou moeten in-
houden, dat de kwestie Irian zal worden uitgesteld tot na

fe/de verkiezingen, (einde)



R A P P O R T

VAN: CAW/I
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/"
Van betrouwbar

m.s. "KotaBaroe" al
ANAÏJG MühJ.lA'l' en MOE
R.I.

^5 m\m?

J;ijde werd/vernomen, dat a«*-^eer4'van het
iedienden/werkzaam zijn de personen van
-LÓJA/jj} ^AiJTBY. die propaganda maken voor de

de vorm van het verstrekken van tijdschriften, zoals
"Loekisan Indonesia". "ïata Negara Praktia

"Merdeka Berati Berdjoang", "5ari
Indonesia.

, o.a. in
"Minibar Penerangan",
Demokrasi Pedoman Pemimpin",
Warta" van de "Information Service"

Zij hebben contact o.a. met de douane «beambte Philips MENTIE,
won. achter het ziekenhuis Hollandis Haven, en Philipus ABOWAY, won,
Werfkamp, Hollandia Haven. .

Als bedienden aan boord van het m.s. "Waterman" zitten de per-
» sonen SOETIIIT en ABDULLAH (Effendie), beiden lid van de Barisan
. Pemberontak Republik Tndoneaia.

~" Volgens verklarTng van Anang RACHMAT zou al het Indonesisch
personeel van de "Kota Baroe" tot ds ïentara Indonesia behoren.

Verzoeke agenderen en teru^ aan CAW*

14-5-1952.

U I T T R E K S E L

O.O.V.:

Dot:



R A P P O R T

VAN: CAW/I

Bijl.: één

Betr.i Circulaire van de Stichting
"Steun Nieuw Gfuinea Kolonisten'

Ontvangen van een relatie een circulaire van de Stich-
ting "Steun Nieuw Guinea Kolonisten".

Verzoeke agenderenen retour aan CAW/I,

CAW/I, 5-2-1952



Stichting "STBIBÏ NIEUW GUIlïEA KOLONISTBIT1'
Secretariaat: Stephensonstraat 10

' s~G-ravenhage .

De Stichting SFG-K. werd opgericht, toen Soekarno het uit-
voerverbod van voedsel en andere artikelen naar Nw.G-uinea uit-
vaardigde. Hierdoor geraakten vele kolonisten en hun Papoea-
helpers in moeilijkheden.

Het is daarom, dat wij een dringend "beroep op U doen, eer-
steentje bij te dragen ter leniging van het lijden van onze volks-
genoten.
Zij behoren tot de baanbrekers en voorlopers met een dosis moed
en durf. Zij offeren zich op voor de toekomst van hun kinderen,
van mijn kind e r en, van Uw kinderen, kortom, niet alleen voor onze
groep, maar ook voor Nederland en zijn volk.
G-ij kont zich niet indenken in welke moeilijke omstandigheden
sij, vooral de niets bezittenden,daar zitten,

Juist door hun aanwezigheid in Fw,(ruinea ,met of zonder
moeilijkheden, worden de ogen van vele Nederlanders en. kapitalis-
ten geopend.

Niet hun schuld, zoals vele mensen beweren, niet de schuld
van de Regering, naar de fout schrijven wij toe aan de verkeerde
propaganda van de bestuursleden van de vele verenigingen.
De mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep van deze heren.
Ongeorganiseerd trokken zij erheen, daarbij onervaren en onbekwaam
wat het pionierswerk aangaat. Dit wordt door zovelen onderschat
met het noodlottige gevolg voor de niets bezittenden.
Daarom is steun snel en 'hard nodig.

Volk van Nederland in het algemeen, Indische Nederlanders
in 'het bvzonder,wij vragen Uw volle medewerking, Uw offervaardig-
heid.

De steun kan worden gegeven in natura, zoals gedragen kleren
en schoeisel?garens en naalden, een handjevol sv.iker, bruine bo-
nen, spliterwten, havermout , gecondenseerde raelk enz. enz.
In het byzonder vestigen wij Uw aandacht op 'havermout en gecon-
denseerde melk met suiker als kindervoeding,

De Stichting heeft geen contribuerende leden sn donateurs,
'Toch hebben wij ook geld hard nodig, maar hebben de moed niet
bij U aan t'e kloppen om financiële steun.

Om snel te kannen slagen moet men overgaan tot mechanische
grondbewerklng.De aankoop van landbouwger eedschappen en één of ' - -v
meer motorploegen is zeer urgent, daar er op Nw.Guinea geen
werkvolk aanwezig is.
De kosten .hiervoor trachten wij te kunnen bestriiöen -uit het in
het leven geroepen K?.YAR?JES-K>EI>S .

Yoor dit K\i/ABTJES~j?OïïDQ ̂ zijn wil noodgedwongen ons tot U te
wenden. ïïr< vragen slechts één ke__er een bijdrage per persoon van

Volk van Fe derlarxd 5 op U is hun hoop gevestigd nu Indie ook
voor hen verloren is.

G f. hebt spontaan Uw hulp vnrleend aarx de Ambonzaak. Voorts
wordt hier te lande een actie op touw gezet om de door hongers-
nood geteisterde bevolking van India en het volk in F.orea te
helpen. Dr.ar nemen wij voor Uw menselijke en Christelijke gevoelens
onze riet voor af.



Wij twijfelen er dus niet aan,dat U allen ook aan onze oproep
gehoor zult geven.
Het is hier onze zaak,ook een Federlands "belang,
Immers,de door U gegeven 'hulp zal ruimschoots beloond v/orden.
Ook gij zult van de vruchten van hun arbeid mede profiteren.
Zij moeten daar slagen. Uw offervaardigheid zal de doorslag ge-
ven.

Tot hen staat en valt onze lïieuw Gaiinea-gedachte, ons Fw„
Guinea-plan„

Snelle en massale ontginning moet plaats vinden om het land
in de kortst mogelijke tijd tot ontwikkeling te brongen. Door o«
penlegging van 'het land sullen de schadelijke Insecten verdwijnen
en spoedig drama klimaatsverbetering intreden.
Een eerste vereiste is om zonder noemenswaardige bedragen aan
medicijnen te besteden,de gezondheid var de daar verblijvende
mensen te bevorderen.
Dit kan men echter alleen bereiken door duizenden rersen(ook
Indische gepensioenneerden) de gelegenheid te geven naar ITw. •
G-uinea te komen. IC n daar is plaats voor duizenden mensen.

Hoe eerder het land opengelegd en bebouwd wordt/hoe eerder
de export van tropische producten naar Nederland kan plaats
hebben, leder j sar gewacht is niet alleen voor rederland,maar
ook voor Fr;. G-uinea verloren rente.

Het verlies van ";;rederlands T.ndië voelt men nu hier aan den
lijve en zal men het in. do toekomst harder voelen.
De koffie is .nog steeds op de bon,thee is nog priisig, oliën,
vetten en andere tropische producten ẑ r nog veel te hoog in
prijs,

Hieuw G-uinea kan binnen een zekere tijdsperiode ïTederland
van dit alles voorzien.

Vermeld dient te v/orden,dat het werk van de stichting slechts
van tijdelijke aard is, 'Tot liquidatie zal worden overgegaan,zodra
de kolonisten zich kunnen bedruipen en op eigen benen kunnen
staan.

Wij kunnen niet genoeg aandringen op U\ve persoonlijke be-
moeienis en medewerking. G-eeft dit door aan vrienden "en kennis-
s en in het gehele land.

Yoor slechts één^kwartje helpt U meo om van JJieuw G-uinea
een groot land te maken,waarheen in do toekomst ook de ïïeder-
landers kunnen uitzwermen,zoals vroeger naar 1'edorlands Indië.

De storting van gelden kan geschieden op naam van de Secre-
\r is-Penningmeester de Heer P,Bb'ck,Stephensonstraat 10 te
: ̂ F-Q-ravenhage.

's-G-ravenhage, 2 Juni 19rl.

Secretaris-renning-meester, a ̂  Voorzitter,

I'.Bock. // JC.P.Burg'hardt.,



Verbinding: Ho.12

Dosa.iyil4--15l..
Onderwerp: Iriandelagatie.
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid bericirogyver: butrcu\g barichü: fc« trouv.-baar

^evens bericht gezonden aan:

Ondernomen actiü:

Op Donderdag, 21 rebruari 19:>2, iiad kuiae
4 -̂
een

van
1920,

v-, c n end e 'Troiup'straat ol te ' s - G
plaats tüa s en ie den van de Ir iand ei e Rat ie en san aantal
gonodigden, houi'daakalijk b e s tuur'd ai-*- • van
i-TederiUi-d-lndonesië. "Iet ^eaelse

one;;; 'Van de Iri<
aanwezig. Van I,ed,-rla^d8ü aijds l

Dr YAiï DlSN EU^G, Ir ïHAi-lSB,
lavans v.ara.;, als ' M vr ie i

nali's.tdn, n.l. van "Parool11,

iap böstor.ü in
i...asxe^atiö waren 5 loden ..••
;iuii.oii ^eiidsiüd «orden:
GOJoé, DS LA CCU;{?,

.-:löii" aaiiWQ2;ig driü JOUT-
.j Lüd^r ia^d" en "De Groene11

Van de aijda va,- ue Ii'iajiuQj.agati«3 v,<3ru gasprofcen ;
i)r KAlïT en 3AYB. Beiden beaa.,'le±deii hut

en do kvveatie Irian. £AI-.;I was in ^ju uitingen lal
tinnair, terwij l 3AiD raeur d e .dipiumatieks toon, aanhief
Globaal genomen kaïi van hun toespralum het volgéi.üö vsoï
gareisveord.:

luöü is t i jdana d«3 basprekingen met de i-.ederlandse
gering geen stap. varöer gekonioii. De houding van Br DHBalS
ia aoar star. Sr is aeiis gean basxa gevonden OEI 3en ge-
sprak-te kumiön beginntri. Van Dr DRS SS, al a nan van de
Partxj van de Arbsitt, kan de K.I. een dergelijke houding
niet billljke.Ji. Over het alsaueen ie men wei seKar'van &

Partij van de Arbeid cm Irian los t«
tea. .Setar33f4*t&arï" niet ^eae^d .wordea van de K. V.P. Be

mi iaat Üaar de Re gering va,ü da E«
welke krachten in de K.V.P.

Ltaten dat aai nebben,
«idee Begering komt naar voren met

«n daar interesseren de Indonesiërs
Üe moet verbrokan. Kr kan alleen sprak«

»che samenwerking met Nederland. In
•en ïledêrland de experts en de

Be ïle&iÉillüiêse Regering begrijpt de situatie
Het gaat oia e«A vrij Aaiö en, nauw daarmee verband houdend,
OJft vrede in d« «wareïd. Welke gevolgen aai hut habbea als
Nederl-and Ir-^as vasthouat. De delegatie kan mat deze aegm- '
tieve resultaten niet terugkeren. Hat gevolg vaa de starre
houding van ...edsrland zal zijn, d&t onherroepelijk het
oosanwinisrae 'baanbreükt in Indoneaiö (dit thena ware liar-
haaldelijk onderstreept). De 3tw;-.d-;n uit da r\v3öd<3 Kar^er
batskenan niets. De volksvörto^/jnv.-cordi^ ai j:,, vrijwel

-donder-



Ijiur'r.i^üj..',' j .e.v^sst -jn hebben
. .f'ar-ia ;:--:r . . ,uü^rland Irian

ra^ü « i ^ u va:~ a «n g u a on:'; .3 ai'ear.
H d aria, .d-3 r*; GJ ,-joono:.iscii tar-

it: ,..A;a:.^n Gi;^:..„a op v/exk.; Y /x j a s :;i3ii
.:i. ..,iüj.ot3n .var d 'o ia ov-jral in den
rin.jeri te bodd^Ê^:-!, v/aarvooi1 autori-

j.'i^urön uit 1,.:jt bwdi'ijf sleden aul-
I J L V - O I V A Ü U LU ir.y.;iOuiÊd. J j dslögatiol-jden verklaarden aich •
bereid j n dï^iu bij^öiiicoms'D^n" het standpunt van ae lï.I. uit-
ye.i bü üeLi . j* . i . Jr aal tevens propaga^.damateriaal worden
saüiti;j^uo'^ö j.d. Om dd lienodi^dü t>aidJii te vöDirijgen sulian
t>-l--n v. o i d'.3 a ia^üiJamald. Rla'i.TB^S - y veulens aamveaig -
i._ jü^:' van •!•; delügati-olecien namen van enkele industriëlen,
ai.;, j^-acxit i fcrdö;i rinancieei ie bunnen en ta v.illen
Ji^dena u-j daarop volt.euctd conversatie lietan ae
1 vd-in u.it.£C:::;ïi, aai: ,;eddrland ;^8l belau^rijkj atoun heeft
var; Australië, doen dat net o.itaindalijke dool is 4ustra-
lj.och j:iou;,-juin«a eveneens vrij te iaajiaii, ^-/erals alle



VASUCD
CAW II.

B ADAN PERDJOANGAN IRIAN.

9MKT1952

Betrouwbare niet nader te controlftr^TFöïi "iëïdt bij
bericht A<É^127183/319-VOA-19.

19 Organisaties w.o 5 politieke partijen, hebben in een bijeenkomst,
belegd door de BADAN PERDJOANGAN IRIAN(Noot VIStrijdorganisatie Irian)
op 19/12 de Regering voorgesteld een"na tionaal front " op te richten,
dat zal strijden voor het behoud van WEST-IRIAN binnen Indonesisch ter-
ritoir. Als eerste stap hiertoe zal ©en uitvoerend comité worden benoemd
uit leden van de diverse partijen en organisaties, welke de bijeenkomst
bijwoonden. Ook werd een dagelijks comité opgericht bestaande uit i
P.£.I.I.S?Koot VI Islamitische Partij) , MURBA (Noot VI Proletariers Partij
communistisch ), PETIR, G.P.I.I.(Noot VI:Indonesische islamitische Jon-

geren Pa rtlj)en de BADAN PERDJOANGAN IRIAN.

Kit Bid gebruik vma de*e informatie buiten d» dienst
moet 4e telegrafische herkomst worden



HAPPOBT VAN KB

Voor HB en

No. 4259

Betr.: "STICHTING NIEÜW-GÜINEA VBBBOND NEDERLAND"

Typ,: B.

Van een betrouwbaar medewerker werd vernomen, dat de
Stiehting Nieuw-Guinea Verbond Nederland samen zou gaan met de
Vaderlandse Kring.

Alle leden v.d.̂ S.N.G.V.N. hebben het U welbekende
Manifest aan het Nederlandse VOIK van C.S.L. HSI3HICH met een
antwoordkaart om; atdhaesie te betuigen met de injtoud van het door
de Nederlandse Kring gepubliceerde Manifest, toegezonden gekregen.

Vervolgens zouden de 1/èden van de Stiehting "Biank
Ambon" voor het merendeel naar 4e/Stiohting N.G.V'.'N". overgelopen
zijn.

KB, 28 Februari 1952.J

V/RU VOOR ACTIEJ
*&£^/d~*£ t^ s+**^-*-^*^l. <**



MANIFEST
aan het Nederlandse Volk

o

o

Het Algemeen Hoofdbestuur van de Vaderlandse Kring, ernstig ongerust over
het uiteindelijke resultaat der aanstaande besprekingen omtrent de status van het
huidige Nederlands Nieuw-Guinea, richt zich tot het Nederlandse volk met een
ernstig en dringend beroep, al het mogelijke te doen om de regering te bewegen
het Zelfbeschikkingsrecht der Volken te handhaven en de Rechten van de Mens,
ook die

Overdracht van onze souvereiniteit over dit gebied aan de Republiek Indonesia
zou getuigen van een volkomen gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef tegenover
de Inheemse bevolking, waarvan onomstotelijk vaststaat, dat zij niet wenst te leven
onder het gezag dezer Republiek.

Overdracht der souvereiniteit zou een nieuwe schending betekenen van
hogerbedoelde rechten, welke de fundamenten zijn van de Organisatie der Ver-
enigde Natiën, en eerste voorwaarden voor de Wereldvrede.

Het is reeds ernstig genoeg, dat wij de volkeren van Indonesië hebben over-
geleverd aan de Republiek Indonesia Serikat, zonder de handhaving van hun vrij-
heden en rechten op effectieve wijze te waarborgen,

De regering bleef werkeloos toezien, toen de republiek Djokja de andere
deelstaten, met wie wij zo juist accoord gemaakt hadden, onder de voet liep.

De regering liet het bevriende volk van de Zuid-Molukken, dat zich uit-
gesproken had voor aansluiting bij Nederland, volkomen in de steek toen het
overrompeld werd door Djokjase benden, uitgerust met Nederlandse wapenen en
getransporteerd in Nederlandse schepen.

Onze regering weigerde de Republiek der Zuid-Molukken te erkennen, on-
danks de rechterlijke uitspraak en het gedegen oordeel van leden van de Neder-
landse Vereniging voor Internationaal Recht, die beiden het goed recht van de Zuid-
Molukkers tot het proclameren van hun onafhankelijkheid erkennen.

Het Nederlandse volk heeft de plicht, zich tegen iedere nieuwe rechtsschending
te verzetten. Financiële overwegingen van welke aard ook mogen tegenover deze
morele plicht geen enkel gewicht in de schaal werpen.

Overlevering van de ons goedgezinde bevolking van Nederlands Nieuw-Guinea,
die ten volle op ons vertrouwt, zou een weergaloze rechtsschending zijn, waarvoor
het Nederlandse volk de verantwoordelijkheid niet kan en niet mag dragen.

Wij, volk van Nederland, zouden hiermee zelf het recht verbeuren, ons, indien
wij in soortgelijke omstandigheden zouden komen te verkeren, op het zelfbeschik-
kingsrecht en op het Volkenrecht te beroepen.

Wie het Recht schendt, zal straks aan Onrecht ten prooi vallen.
Wie mét ons van oordeel is, dat deze nieuwe schending onder geen beding

mag worden gepleegd, geve daarvan blijk door toezending van naam en adres
aan: Vaderlandse Kring, Postbus 42, Schiedam.

Namens het Hoofdbestuur V.K.:
C. E, L. HELFRICH, Lt-Adm. b.d.,

wnd. Voorzitter,
S i i c h * l?3 ,,„r„ ,MD« H. A. M. ROELANTS,

J



Gelieve dit Manifest voor één van Uw ramen op te hangen, dan wel
aan één van Uw vrienden of kennissen buiten den Haag op te zenden.

Meerdere exemplaren zijn gratis verkrijgbaar bij het Secretariaat van
de Vaderl. Kring, Burgem. Knappertlaan 36, Schiedam.

C

Steunt de Vaderl, Kring, vooral financieel, teneinde het deze organi-
satie mogelijk te maken acties als deze zo breed mogelijk op te zetten.

Laat Uw bijdrage nog heden overschrijven op Postrekening No. 381365
ten name van de Penningmeester van de Vaderl, Kring te Schiedam,

7
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/t»

G E H E I M
Verbinding: Ko.12
Doss.13/114-138.
Onderwerp: D.SCHILP.
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
'Tevens bericht gezonden aan:--—
Medewerkende instanties:
Ondernomen actie:

16 April 1952.

rf&fj ~f'-

1952̂

op dezerzijds schrijven van 23 Februari
1952.ftofcfe. 13/114-130 betrefïende TI-J^V snwtT.P -is van (je ̂ Q.

informant vernomen, dat diens reis naar Brussel
had om op verzoek van de Hoge Commissaris te

en de Ambassadeur van d e R.I. te Brussel be-
te voeren met volksvertegenwoordigers van de Be

(£gja3che Socialistische Partij.
aard dezer besprekingen, aldus berichtgever, had

^Betrekking op:
1. de kwestie Westerling,
2. het Oongovraagstuk (ontvoogding koloniale gebieden).

In verband met het ouder 2 vermelde heeft SCHILT,
waarschijnlijk bij de behandeling van het Congovraagstuk,
één of meer zittingen van het Belgische parlement bijge-
woond.

Het hierboven gesignaleerde, gecombineerd met hetgeen
werd gereleveerd in dezerzijds geheim schrijven Doss.13/
114-136 van 27 Maart 1952 (zie vooral 2e alinea) geeft
gerede aanleiding tot de veronderstelling, dat de Regering
van de B.I. zich actief bezig houdt met de oplossing van
het koloniale vraagstuk in het algemeen (naar verwacht kan
worden, in nauw contact met de regeringen van endere Oost-
aziatische, Arabische en Afrikaanse gebieden).

Mede hierop kan wijzen een uitlating, volge'ns infor-
mant, door de vertegenwoordiger der R.I. in Ilederland ge-
aan, dat het geen tien jaar meer zal duren of Afrika is

./gehuiverd van blanken, (einde)
• i



SPECIALE.,IHS'TilUCTIES AAIT ,ACD „, r.
(Slechts "bij .definitieve opberging' invullen)'"

F G E D A A N

Wp__

C' f d/Sec t Dat

. --/—
Pa^Cv •

A
9'''l.'rl::i- ?-UT-'

Verantw. voor
Adm.afdoening

HoACD, namens deze

Dat; ..

7J"t x-

Interne aanwijzingen. AOD IV

ACD/ Dat, T ar

B E H A N D E L I N G



l 
i

l 
!

i 
'!

i
 -

i 
!

! 
t,

 .
. 

i 
l



R A P P O R T

VAN: CAW/I

Betr. :/"Steun Fieuw-Guinea Kolonisten"
2. Stichting

Van een relatie gehoord:
Ie. dat het zgn, kwartjesfonds van de Stichting "Steun Fieuw-

Guinea Kolonisten" ('s-Gravenhage) practisch geen geld ont-
vangt ;

2e. dat deze Stichting in contact staat met het "Nieuw-Guinea
Verbond Nederland" (Rotterdam).

Verzoeke agenderen en terug aan GAW.

, 23-4-1952.



«ÏI S

«T

4*7 /v
GïiSna"

«p t^ •
«p

} "• •. > ji -; ̂  I i i £

«r

(I 1TO
S

'%) OH



.OJ>
(Voor 00.139155!

R A P P O R T

VAN: CAW/I

Bij l . : één

"3etr.: Indonesische schepelingen
WAfJIKI en ANANG EACHMAD

*31 ME! Bt

P-ij nader onderzoek is gebleken, dat aan boord van de
"Kota Saru" werkzaam is de persoon VAGIRIN, niet WAGTHI. Ee-
trofekene is sedert 23-5-1947 in dienst van de Kon.Rotterdanse
Iloyd en staat daar goed bekend. Foto hierbij.

ANANG RACHMAJ), geboren te Siurabaja, 22-10-1929, bezocht
als lid van de Indonesische delegatie het 3e Jeugdfestival in
Gost-Berlijn in Augustus 1951.

Verzoeke agenderen en terug aan CAW.

30-5-1952.


