Hoe zien de minderheden van Hollandia
hun toekomst?
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Ingezonden
Onlangs las ik Uw artikel "Reactie
op bericht van Associated Press" waarin de volledige tekst werd afgedrukt

van een Nederlands krantenbericht, afkomstig van de correspondent van Associated Press te iHollandia.
In dit bericht wordt melding gemaakt
van hardnekkige geruchten, als zou in
Nederlands Nieuw Guinea een wijdvertakte subversieve organisatie bestaan waarbij honderden Papoeas aangesloten zijn. terwijl in de slotalinea
gesproken wordt over een infiltratie
aan de Zuidwestkust.
Nu lijkt het mij een kwalijke zaak als
een correspondent van een persbureau
zich in zijn berichtgeving gaat bezighouden met het verspreiden van geruchten. Nog ergerlijker acht ik het.
indien een Nederlandse correspondent
met deze verspreiding van geruchten

-

die dan bovendien de betrokkenen met
verbazing blijken te vervullen (zie o.a.
de reactie van de Padvindersdistrictscommissaris van Nederlands Nieuw
Guinea) - onnodig familieleden in Nederland van hier te lande werkzame
Nederlanders in ongerustheid brengt.
Bovendien heeft deze correspondent
door het lanceren van deze deels duidelijk onware geruchten de Indonesische
autoriteiten prachtig propagandamateriaal in handen gespeeld.
Wat het bericht over de onlangs plaatsgevonden infiltratie betreft, is het zeer
wel mogelijk, zoals U_ zelf opmerkt, dat
de militaire autoriteiten deze infiltratie enige tijd geheim hadden willen
houden teneinde de'Koninklijke Marine in staat te stellen eventueel nog volgende groepen van Indonesische infiltranten uit te schakelen.
Dit plan is evenwel in duigen gevallen
hetgeen naar Uw mening voorkomen
had kunnen worden wanneer de autoriteiten de A.P.-correspondent op de
noodzaak van geheimhouding hadden
gewezen.
Ik kan dit standpunt niet delen, aangezien naar mijn smaak deze correspon-

dent als Nederlander zich ynet de militaire autoriteiten had moeten verstaan
over de al dan niet wenselijkheid van
publicatie.

Resumerende kom ik tot de conclusie
dat de correspondent van A-P- met bedoelde berichtgeving de Nieuw Guinese zaak wel een zeer slechte dienst heeft
bewezen.
De houding van de autochtone bevolking ter plaatse, die de overheid attendeerde op de infiltratie, moge hem tot
voorbeeld strekken.
Mr. R.B. van Tongeren.

