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

2e jaargang No. 28 D°nderdag, 4 februari 1960

Kruisvuur van vragen op Mr. Bot:

Onderwijs, Mr. van Beek, sociale noougevallen en belastingherziening
Een na zijn 4our door Nieuw Guinea wel positief tot c°nclusies gekomen Staats

secretaris Mr. 804 s4ond gisteravond de pers te woord, waarajan hij zijn erva-
ringen en c°nclusies z°nder terughoudendheid mededeelde- Ter sprake kwamen»
de mees 4 uiteenlopende kwes4ites zoals schrijnende sociale gevallen, achterstand '
bij di behand.^ing van naturalisatie-aanvragen, onderwijsproblemen en; de
kwestie Mr- Van Beek.

Mr- Bo4 verklaar4 zich gesterk4 in de
over4uiging da 4 ter oplossing van de pro-
blemen in Nieuw Guinea de voorgeno-
men weg dien4 4e worden gevolgd- Door
hetgeen reeds tot gebraeh* is

he 4 mogelijk de centraliserende tendenz
in he 4 bewind om te buigen tet meer
decentralisering- Hiermede kan een af-
spelen van bevoegdheden gepaard gaan
waardoor de bes4e kansen worden ge-
geven tot ontplooing-

van /andieren Hnwliwien, D/e Regering
blijft dan vrij om da 4 advies al dan nie4op_te v°lgen"

M>'- 804 verklaar4 da 4 he 4 hem tijdens
zijn reis is opgevallen da 4 he 4 v°lks°nder
wijs me 4 te veel Nederlands perfec4i°-
nisme is aangepakt- Hierdoor zijn de
karnpongs weer achterop geraak - Zeer
speciaal dien4 he 4 onderwijs ten nu44e
van de kamponggemeenschap te w°rden
aangewend; he 4 moet gerich4 zijn °p
de rieele mogelijkheden- Als voorbeeld
noemde Mr- Bo4 da4 in Biak veel fiet-
sen op de weg zijn gekomen terwijl re-
parateurs ontbreken- Deze zouden daar
een goed stukje brood mee kunnen ver-
dienen- Mr- Bot ziet he* onderwijs zoals
dit thans gericht is te veel van de kam-
pong af in plaats van naar de kampong
toe-

Gevraagd naa 1' de invi4a4ie aan de
scheepsbouwer Ver°lime zegt Mr- 804
da 4 di 4 a-s- bezoek nie4 zuiver touris4isch
is. El' zi4 wel ie4s meer achter- De heer
Verolme z°u zijn visie op de mogelijk-
heden van een economische omwikke-
ling kunnen geven en. miss.chien ziet
hij v°°r zich zelf nog wel mogelijk-
heden-

Over de kwestie Mr- Van Beek werd
do°r een van de journalisten de vraag
gesteld wat ,je betekenis van het door
de Regering aan he Hof van Justi|tie
gevraagde advies nog kan zijn nu de
Regering toch al besloten heeft de heer
Van Beek oneervol te ontslaan-

Enigzins geërgerd antwoordt de staats-
secretaris: "Je kvn4 natuurlijk wel een
oordeel geven en dan t°ch het advies

Over de achterstend ffi de behande-
ling van nateralisaS.e-aanvragen werd
de vraag gesteld of het de Steatesecre*
teris bekend is dat een groot aantal ver-
zoeken idan ingezetenen op afdoening
wachten en da* enkelen daarvan zelfs
dateren van 1954. Mr- Bot antwo)o*"dt
da 4 hij deze zaak zeer ems% opvat-

Hij heeft kennis kunnen nemen van
de achtergronden van diverse verzoeken
d°or vele gesprekken o.a- met de perso-
nen zeli- Op een vraag of niet ook ifiNieuw Guinea een speciale wet ZOu kun-
nen worden gemaakt, zoals in Suriname
waar de Gouverneur in 1954 de bevoegd
heid kreeg o m in speciale gevallen de
Nederlandse nationaliteit tee te kennen
reageert Mr. Bot prompt met een: "Ja
dit lijkt mij een goed idee" en hij in-
strueer 4 zijn secretaris, de heer Dieu-
donnee, hierVar. aantekening te maken-

Ook vo°r de schrijnende sociale ge-
vallen word 4 de aandacht gevraagd en
geniformeerd w'iord4 of de Regering niet
van mening is dat. nu alle u,asisfacili-
teiten gelegd zjjn de "werkers van liet
eerste uur" welke die factliteiten hebben
helpen te4 stand brengen, nie4 de hel-
pende hand m°eten worden getooden-j
Gewezen w°rd4 op een smeekschrift aan
de Koningin van een 40-tel ex Dete-
werkers die momenteel werkelo°s rond-
lopen en die verzocht hebben om op
Rijkskosten naar Nederland 4e w°rden
gezonden- Mr. Bot verklaar 4 dat hij md"r
daad geconfronteerd is me 4 enkele van
deze jongelui- Dit geval zal zijn bijzon-
dere aandacht hebben. Hij geef* tee da 4
de sociale kwe s4!es in he 4 verleden nw-
al verwaarloosd zijn- Mr- B°4 zie 4 di 4
als een van de primaire punten die hij
dadelijk ter hand zal nemen.

Herziening, aanpassing en bjjsligpen

van de bestaande belastingregeling actor-
de Staatssecretaris gewenst- «uit de ge-
sprekken die ik heb gevoerd, aldus Mr-
Bot, heb ik bevestiging gezibn dat aan
de belastingen wat m°et worden gedaan"

Actie tegen linkse publiciteit
in Indonesië

Het militair commando in Djakarte
heef 4 de slui4ing gelast van een links
georganiseerde binnenlands persbureau
"De. Indonesische Nationale Persdiens 4".
He 4 bureau had gemeld da 4 de Ameri-
kaanse ambassadeur in Djakarte zich
zou mengen in de binnenlandse aangel9
genheden van Ind°nesic- Verder werd
een waarschuwing gegeven aan he 4 zon-
dagsblad "Berite Minggoe" da 4 had mel-
ding gemaak4 van Indonesische rebellen
activiteiten in Singapore-
Zaterdag was ook een verschijningsver-
bod opgelegd aan 4wee dagbladen, de
Times of indonesia en de Binteng
TimPer.

Succes voor gelanceerd
Russisch raket

De Sovje4-Unie heef 4 volgens een of-
ficiële mededeling van he 4 persbureau
Tass opnieuw me 4 succes een raket af-
gevuurd naar he 4 proefterrein in de Stil-
le Oceaan-
Eerder berichtte de bemanning van een
Amerikaans marinevliegtuig dat zij bo-
ven dit Russische doelgebied een voor-
werp omlaag had zien komen-
He 4lich4schijnsel duidde op een raket
die terugkeerde binnen de dampkring-
Hel persbureau Tass voegde aan de me-
dedeling t°e da 4 he 4 afgebakende proef-
terrein nu weer is vrijgegeven v°or de
scheepvaart-
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„DE TIFA” UIT HET SPOOR
De oprichting van °ns blad is destijds

door velen met instemming begroe4 en
hel was v°or °ns bepaald verheugend
da4 wij sedertdien talloze blijken van
sympathie en aanmoediging m°chten ont
vangen-
Onze oudere c°llega "de Tifa" was daar
helaas niet bij- Dal is ons toen wel even
opgevallen, maar wij meenden v°or die
achterwege gebleven begroeting toen wel
begrip te moeten opbrengen. Het ver-
schijnen van een o°ncurrerend blad be-
tekenl, commercieel gezien, nu eenmaal
schade en wij geloven da* men het de
bestaande krant njet ai te zwaar mag
aanrekenen wanneer vrees v°or die
schade sterker blijkt te zijn dan blijd-
schap over (Je koms4 van een collega-

Als «de Tifa" ons verder met r ust had
gelaten en ons °nze nieuwe positie iti de
Nieuw Guinese publiciteit had gegund,
dan hadden deze regels nie4 geschreven
beh°even te worden- Maar helaas, de re-
dactie van di 4 weekblad heef 4 he4 nodisi
geo°rdeeld om herhaaldelijk iets ten na-
dele van °ns blad of iets onaangenaams
over onze medewerker5 te moeten schrij
ven- Eerst werd °nze onafhankelijkheid
in twijfel getrokken °p grond van het
feit da 4 wij met Gouvernementshulp wa-
ren gestart, maar toen na de censuurpu-
blicaHe en hetgeen daarop is gevolgd,
voor <n ieder duidelijk moet w°rden da'
die twijfel nie4 langer houdbaar was,
meende de redactie, gesteund d°or de
zich achter he1 muziekinstrument dwars
fluit verscholen houdende heer Lager-
berg, andere aanvalsmiddelen te m°eten
geb'uiken-
He 4 heette da 4 ons blad richting en be-
ginsel mistte- Technisch en redactioneel
zouden wij sterk achteruit zijn gegaan
en in de censuurpubiiialies zouden wij
ons aan eenzijdige voorlichting schuld g
hebben gemaakt, etc- etc-

Wij hebben steeds gemeend alle aan-
tijgingen langs ons heen te m°eten la4en
gaan: de diepere oorzaak van de d°°r
"de Tifa" gezochte tegenstelling lag im-
mers nie4 in verlangen naar gez°ndc po-
lemiek en he4 ieek ons weinig zin te
hebben om elkaar °p he4 tournooiveld
der pennevoerders te bekampen wanneer
niet beide partijen d°or een gelijke spor-
tieve strijdlust gedreven konden zijn-

Toch waren. v°o.ral in het begin, de
stekies van de "Dwarsfluiter" s-eestic,
«oms zelfs zo geestlr. dat men de (af en
toe al te nersoonliik getinte)- vriibedpvi
dte He sterk dichterlijk seladen hopk
schriivpr zich veronrloofdp. sraa*-ne °n
de koon tee nam-
Helaas bleef di 4 nie4 zo- Misschien ge-
prikkeld door he 4 ujtblijven van elke
reac4ie van onze kan 4, dreven de rubriek
jes langzaam maar zeker in ve'keerde
richting- Het oorspronkelijke niveau
werd verlaten, de aanvalletjes kregen
een steeds persoonlijker karakter en de
fijne humor werd °p den duur over-
stemd do°r het vermaak ten koste van
'n ander- Achtereenvolgens m°esten ds-
Drost, ds van Herwaarden, J.Ch-E-
Meyer, mr- de Rijke, D- Terlaak en n°g
vele anderen het ontgelden- o°k in de

redactionele k°lommen namen de mis-
prijzende ui4la4ingen over üns blad en
zn medewerkers hand over hand tee-
Wij hebben er sedert he4 begin van he 4
vorige jaar 40 geteld, waarvan ca 20 in
ue laatste 5 maanden-

uiwuu-'u wij at4 betreurden zagen w,ij

nog geen aameiding om de redactie
ut ünze kviumiueii een an4woord waardig
ie keuren- üe art.kepjes waen welis-
waar vaak onnodig kwe 4send en s°ms

zelts onjuist-, maar de 4oon was toch
mcestel nog (bijna) fatsoenlijk en z°lang
als de schrijvers zelf er blijkbaar bevre-
diging in k°nden vinden, vonden we
da 4 we hun da4 gen°egen moesten laten.
Dal, da1 genoegen overigens nauwelijks
nog door anderen werd gedeeld en da4

mogelijk ook daard°°r de belangstelling
in Nieuw-Guinea voor "de Tifa" duide-
lijk beg°n te tanen, zou, zo dachten wij

de redactie op den duur wel doen inzien
dat zij verkeerde paden was ingeslagen-
Hernieuwd besef da4 haar blad uiteinde-
lijk een uitgave is van de R-K- Kerk z°u,
zo ho°pten we, de redactie wel tot het in-
zicht voeren dal dl 4 zekere verj(lich4in-
gen oplegt- Dan zouden de weinig ver-
heven schrijverijen vanzelf wel achter-
wege blijven-

Die h°op is ijdel gebleken-
In het nummer van 30 januari jl. is

de redactie de perken van hetgeen beta-
melijk is ver te buiten gegaan-
Uwarsiluiter veroorloof- zien in zijn
ïioekrubriekje, onder de kop "het krant-
je", ui4la4ingen aan he 4 adres van onze
wnd- hooiredacteur als "dick doen" en
"rare vrijer"" Hetgeen de heer Terlaak
schrijf 4 word 4 bestempeld als "tealver-
krach 4er" en "misleiding", terwijl he4 le-
zen van artikelen van zijn hand vergele
ken w°rd4 me 4 he 4 "verkeren tussen de
stank van primitieve Papoea's en lie4
lopen op modderige paden"- Dï4 nu ach-
ten wij, zelfs voor een jongemandie men
om zijn dichterlijke- en andere eigen-
schappen zeker een ruime mate van ver-
draagzaamheid mag schenken, te ver-
De hoofdredactie heeft zich door het op-
nemen van een dergelijk stek buiten de
journalistieke erecode geplaatst en zal
daar de consekwenties van moeten aan-
vaarden-

Het blad heeft bij vele, tet dusverre
trouwe abonnees, reeds sterk aan aan-
zien ingeboet. Nu het duidelijk uit het
spoor is geraakt vrezen wij dat het ma-
terieel een nog kwijnender bestean te
verduren zal hebben dan het in ideëel
opzicht al leed-

C.W.N.G. PERSEKDING OP PERSCONFERENTIE:
Weinig aandacht van Ned.regering voor

mensen in Nieuw Guinea
Op de aan de v°°ravond van het ver-

trek van de staatssecretaris mr- Bot ge-
houden persconferentie van he1 hoofd-
bestuur van he 4 Christelijk Werknemers
verbond Nieuw-Guinea werd uitdrukke-
lijk gesteld da4 he4 CWNG/Persekding
me 4 de te Senten! 4e houden betoging

geen enkele houding t.o.v- Zijne Exellen
tic tot uitdrukking wenste te brengen.

He4 kom4 he 4 CWNG'Persekding echte
juis4 voor de stea4ssecre4aris he4 groeien-
de gevoel van onbehagen kenbaar te ma
ken waarbij voor eik dezer groepen van
werknemers - ui 4 hun eigen gezichts-
hoek bekeken-t reeds meermalen door
de regering kenbaar gemaakte streven
naar zelfstandigmakin.g van de Prrr>oea
te wejnis weerspiegeld word4 in de si4ua
4ie "p he4 4errein der arbeidsverhoudin-
gen-

He 4 Verbond is van mening da 4 de re-
gering in Nederland 4e weinig aandach4

heef 4 v°or de mensen in Nieuw-Guinej,

ter illus4ra4ie waarvan de behandeling

van de Nieuw Guinea-Begrofing in de
Kamer, die de laatete 3-4 jaren op geen
behoorliike wijze is behandeld gewor-
den, word 4 aangehaald-

In he 4regeringsbeleid word 4 gesproken
over ruimero 4oela4ing van Papoea's 4ot
verschillende func4ies in he 4 gouverne-
men4sapparaa4 en he4 bedrijfsleven-
Waar de ene groep van mening is da4
deze teelaMng te weinig bewus4 word 4na
gestreefd is do andere bevangen d°°r de
vrees da 4 geen perspectief word 4 gebo-
den v°or de werkkrachten die door een

dergelijke pousseren der Papoea posi4ies
zal moe4en vrijgeven- Aldus schilder 4 he4
CWNG/Persekding he 4 gevaar voor wrij-
ving van de "pe4i4 blanc" en de autecli-
teon- Bij he 4 s4reven van de r egerjng,
aldus he 4 CWNG/Persekding, is he 4 no-
dig de locale krach 4 op behoorlijke wij-
ze op te vangen-

He 4 an4woord van de staa4ssecretet'is
°p een door he 4 CWNG/Persekding ter
audien4ie ges4elde vraag, waarui4 men
heef 4 menen te moeten verstean da 4 de
oplossing van di4 vraagstek voor de In-
dische-Nederlander moe 4w°rden gez°ch4
in de econ°mische on4wikkeling van
Nieuw-Guinea ach 4 he 4 CWNG/Persek-
ding weinig gerus4stellend.

He 4 CWNG/Persekding verwijs 4 hier-
bij naar de n°g steeds bedoelde en her-
haaldelijk geventileerde aanmoediging
van he 4 par4iculier ini4ia4ief en he 4 als
enig an4w°ord hierop steeds meer weg-
dekken der par4iculieren-

Dje weigering van de Papoea's om de
Keiezen in Nieuw-Guinea tee te laten
moet worden bezien in het licht van de
werkgelegenheid voor de Papoea en niet
in he 4 vlak van een an4i-Keiees houding-

De aanleiding te 4 he 4 beslui4 een be-
tening 4e organ iseren bestond v°or he4
CWNG'PerSekding ui 4 de aandrang wel-
ke een groep europese leden, merendeels
zgn- lokale krachten, op het bestuur uit-
oefende en de wetenschap dat jn autoch-
tone kringen plannen werden beraamd
v°or een ongeorganiseerde beteging-



Mr.Th. Bot vierf Prinsessedag
in Blak

Door slecht weer niet naar Seroei
Eergistere te Hollandia tereg

Zeer slechte weersomstandigheden zijn
oorzaak geweest dat stea4ssecre4aris B°4
op zn rondreis door Nederlands Nieuv>
Guinea geen bezoek heeft kunnen bren-
gen aan Seroei- Zaterdagmorgen heef 4
de chef vlieger van de Kro°nduif- de
heer van Rijswijk, die de Cuman be-
stuurde waarin mr Bot door Nieuw Gui
naa re ist, een vergeefse poging gedaan
he 4 gezelschap van de Wis selmeren naar
Seroei °p he 4 eiland Japen over te vlie-
gen- He 4 weer boven de Geelvinkbaai
bleek zo slecht 4e zijn da 4 van een lan-
ding in Ser°ei moes 4 wo'den afgezien-
Hierop werd k°ers geze4 naar Biak- De
s4aa4ssecre4aris heeft; de gemeenschap
van Seroei telegrafisch van zijn teleur-
stelling, dat he 4 onmogelijk was geble-

ken om Seroei te bezoeken, op de h°°gte
gesteld-

D°°r he1 uitvallen van dit bezoek ar-
riveerde mr. Bo 4 reeds in de ochtend-
uren van de dertigste januari in Biak-
Hierdoor kreeg hii gelegenheid uitvoe-
rig kennis te nomen van de resultaten
van de snelle opbouw gedurende de af-
gelopen jaren, in he 4 bijzonder de ver-
vanging van naoorlogse krotwoningen
van de stadspap°ea's door goede wonin-
gen in de ontererpen stedswijk- In de
woning van de residen 4 vond een on4-
vangs4 plaa4s van vertegenwoßrdigers
ui 4 diverse geledingen van de Biakse
samenleving- Hieronder bevonden zich
enige leden van de stréekra'ad Biak-
Noemf^er waarvan enkelen vergezeld
waren van hun ech4gen°te- Na afloop

hiervan werd de verjaardag van prin-
ses Beatrix gevierd in de s°cietei4 van
Biek-

Op 1 februari bezoch 4 de stea4ssecrp-

teris he 4 landbouw cen 4rum Bosnek waar
hij kennis nam van de stimulerende in-
vloed van di 4 cen4rum vafn groen4en4eel4
op de omringende dorpen- Vervolgens

Genaturaliseerd
Opnieuw is een inwoner van H°llandia

te 4 Nederlander genaturaliseerd-
He4 beteef4 di 4keer de heer F-G-V. de
Vors4, k°rporaal der Mariniers-

President van Peru
naar Den Haag

De presiden4 van Peru, dr- Prado en
zijn cch4gen°te, zullen van 7 te 4 9 maar4
een steatebezoek brengen aan HM- de
Koningin en Z-K.H- de Prins-

Vorig jaar heef4 de prins 4ijdens zijn
gr ote re is do°r Zuid-Amerika enkele da-
gen in Peru do°rgebrach4-

In Kerala verliezen
de communisten

De verkiezingen in de Indische deel-
staat Kerala zijn uitgelopen op een over-
weldigende zege voor de anti-communis-
ten. Daarmee komt een einde aan het
communistisch bes4uur da 4 al was afge-
dank4 na de relletjes van juli vorig jaar-

He4 ging bij de verkiezingen °m 123
ze4els v°or he4 parlemen4-
Van de 89 die nu bekend zijn, krijg 4 de
allian4ie er 65- Ze heef4 daarmee de abs°
lute meerderheid- De communisten s4aan
op 19°/ o

nam he 4 gezelschap een kijkje bij he4
agateisareaal Bosnek waar demonst;ra4ies
van c°paltep en zaadwinning werden
bijgewoond-
De stea4ssecre4a''is stelde zich hier op de
ho°gte van de teekoms4plannen beteeffen
de de bedrijfsma4ige expl°itetie van di4
areaal als s4reekgemeenschapsbedrijf-
Vervolgens stond ee n bezoek aan de ma-
rine-vliegbasis Boroekoe en de marine-
kazerne Sorido op het programma. In
he 4 verblijf van de oommandan4 MariMe
me Middelen werd de lunch gebruik - In
de namiddag hield de steatesecreteris
een ui4v°erige bespreking me 4 leden van
de 'teeekraad Biak-Noemf°or waarbij
z°wel politieke en econ°mische als cul-
turele en sociale aspecten ter sprake
kwamen- In de av°nduren lie4 mr- 804
zich in de woning van de bedrijfsleider
van de Kr°onduif, de heer Jansen, d°or
di afdelingshoofden van deze maa4scbap
pij inlichten over de problemien van de
burgerluch4vaar4 in di 4 land-

Op 2 februari is de staatssecretaris me 4
de lijn-Dakota van Biak naar H°llandia
ver4r°kken waar hij in de loop van de
ochtend arriveerde-

Bus-chaufleurs nog

steeds ontevreden
De onrus4 bij de regionale busyefvoers

maa4schappijen in °ns land duur 4 nog
s4eeds v°ort-
Op een vergadering in Hilversum van
ac4iecomitees van negen busondernemin
gen is eergisteren gezegd_ da4 men geen
genoegen neem 4 me4 dein he 4 "verleg
tussen vakbond, werknemers en regering
toegezegde 6 procen4 teeslag voor vroe-
ge diens4- V°or enkele sprekers was he 4
vertrouwen van het buspers°neel in de
vakbonden volkomen gesch°k4-

De actiecomitees houden vas4 aan hun
eis van nog eens 12 procen4 extea l°on
om he4 buspersoneel te laten delen in
de gestegen welvaart-

Men eis 4 v°or 1 april een definiMeve
regeling van de lo°neisen-

vormingen °f fundamentele wijzigingen
van he 4 Franse publieke recht-

Debré werd luide toegejuicht toen hij
hulde bracht aan president de Gaulle
die er z° snel in was geslaagd de Alge-
rijnse crisis 4e bezweren- De premier her-
haalde da4 de Algerijnse bevolking zelf
over Haar 104 mag be slissen zodra de
vrede in da 4 gebied is teruggekeerd-

Felicitatie telegram aan
H.K.H. Prinses Beatrix

Ter gelegenheid van de verjaardag
van HK.H- Prinses Beateix haef4 gouver
neur dr- P-J- Pla4teel het volgende tele-
gram aan de jarige prinses gesteurd:

Mede namens alle inw°ners v£n Neder
lands Nieuw-Guinea moge ik Uwe Ko-
ninklijke Hoogheid de eerbiedige felici-
teMes aanbieden me4 Uw verjaardag en
een gelukkig en voorspoedig nieuw le-
vensjaar 4®ewensen-

In an4woord hierop heef 4 de prinses
aan de gouverneur he 4 volgende telegram
gezonden: Hartelijk dank voor Uw ge-
lukwensen mede aan alle inw°ners van
Nederlands Nieuw-Guinea-

Franse expeditie in
stroomversnellingen

boven indenburgrievier
De expeditie Gaisseau bevind 4 zich

nog steeds aan de Prinses Marijke rivier
Me 44ien v1044e.n zijn de leden een be-
paald teajec4 afgezak4, waarbij men in
onverwachte stroomversnellingen is te-
recht gekomen- Twee vlo44en gingen hier
bij verloren-
De expeditie beschik 4 nu over gegevens,
waarui4 blijk 4 da 4 nog een aantal str°orh
versnellingen te verwachten zijn- In ver
band daarmede zal nada4 vandaag een
extea voedseldropping is ui 4 gev°erd, ge-
probeerd w°rden te v°et verder 4e trek-
ken tet alle versnellingen zijn gepasseerd
om daarna opnieuw te trac hten per vlo 4
de Idenburg rivier te bereiken.

Franse regering keijgt speciale volmachten
huideaan de Gaulte

De Franse nationale vergadering heeft met grote meerderheW besloten het
verzoek van de regering in te willigen om speciale volmachten voor de duur van
een jaar- 471 afgevaardigden stemden vo°r- Het aantal tegenstemmers was 75-
De maa4regelen die de regering wil

nemen hebben beteekking op de hand-
having van de °rde en veiligheid van de
stea4 en de pacificatie en he 4 besteur van
Algerije-
De senaa4 werd v°or gis4eren in speciale
zi4ting bijeen geroepen °m zich over he 4
wetsontwerp ui 4 te spreken.
V°orda4 't on4werp in de nationale verga
dering werd aanvaard, waren de afge-
vaardigden bijna Men uur bijeen gewees4
Ze hadden geluisterd naar een uïteen-
ze44ing van premier Debré, die er op
wees da 4 de speciale volmachten nie4
werden gevraagd voor ingrijpende her-

Artillerievuur bij Meer
van Galilea

De Ver- Na4ies hebben Syrie aange-
zegd zijn 4r°epen 4erug te trekken ui 4 de
gedemiliteiriseerde grensz°ne bij 't meer
van Gallilea- In di 4 gebisd hebben de
laagte paar dagen verschillende bot-
singen plaats gehad tessen Israëlische
strijdkrachten en 4roepen van de Ver-
Arabische Republiek- V°lgens een Isra-
ëlische woordvoerder werd er eergister-
avond weer gevuurd ui 4 de Syrische
stellingen-

1 350 000 gulden voor
doek van Rembrandt

De Londense National Gallery heef4

van de Bri4se regring een subsidie v-an
1 miljoen 350000 gulden gekregen voor
de aankoop van een schilderij van Rem-
brand4- He 4 gaa4 om '4 d°ek "portret van
een man op een paard", dat sinds
1740 in par4ikulier bezi4 was- Op '4 ogen
blik is he 4 uitgeleend aan een museum
in Nice- De 404a4e aank°°psprijs is nie4
bekend gemaak4-



435 Mijnwerkers in
Transvaal reddeloos
verloren

V°lgens nie4-officiele mededelingen is
nu defini4ief de hoop opgegeven da4 n°g
overlevenden zullen worden aange4l'of fen
in de ingestorte kolenmijn in de Oranje
Vrijs4raa4- Men neem 4 aan da4 de 435
mijnwerkers direc4 na de eerste ontplof-
fing, 4ien dagen geleden, onder he 4 in-
stortende geseente zijn bedolven- De
technici begonnen gisteren de bocinstel
la4res af te breken, raada4 gebleke.) was
da 4 de beide boren op circa 30 meter
diepte in water ronddraaiden-

Engeland niet accoord
met uitlating Singapore’s

eerste minister

Engeland heef 4 zich gedistenciecrd van
een verklaring, waarjn de eerste minis-
ter van Singapore Lee Kwa.n Yoe de In-
donesische aanspraak op Nieuw-Guinea
ondersteun - He 4 be4ref4 een gezamen-
lijke verklaring van Lee en presiden4
Soekarno, gepubliceerd aan he 4 eind van
een bezPek da 4 de premier van Singapo-
re de laatste week van januari brach 4
Han Indonesië- De ui4la4ing van de pre-
nier heef 4 overgens weinig onmiddelijke
x>li4ieke konsekwén4ies omdat de zeg-
gingsschap, z°wel °ver militaire als bui-
tenlandse Zaken van de voormalige
kroonkolonie nog berus4 bij Engeland!-

Reuzenstraalbommen
werper verongeiukt

Een Amerikaanse reuzens4raalbommen
werper van he4 4ype 852 is op haar
luchtbasis op por t0 Rico verongelukt-

De inzi44enden zijn allen otngekPman-
De oorzaak van he 4 ongeluk is nio4
bekend-

Vorming
Kernenergie-Raad

De regering heef 4bij de Tweede Ka-
mer een weteonteve'p ingediend tot re-
geling van de opwekking van kernener-
gie en het gebruik van radi°-ac4ieve s4of
fen in rön4genapparaten-

Volgens di 4 onderwerp zal ieder die
zich me 4 splijteteffen bezig houd 4, zowel
wa 4 be4ref4 he 4 gebruik als he4 vervoer
een vergunning m°e4en hebben van do

1 overheid- Door deze regis4ra4ie kan mon
nagaan °f de gevaarlijke stoffen inder-
daad v°or he 4 opgegeven doel w°-"den ge-
bruik 4 en waar ze zich bevinden-
Voor radio-ac4ieve stoffen geld- in be-

Insel hetzelfde systeem van vergunnin-
gen en registratie. Voor rontgen-appira-
raten en andere ioniserende stra ienui4zen
dende toestellen word 4 in he 4 ontwerp
.'Meen de mogelijkheid van ingrijpen ge-
opend-

Er kom 4 een kernenergieraad. die als
cen4raal adviesorgaan van de regering
zal optreden- Behalve de bij deze mate-
rie betr°kken ministers maken van deze
raad o°k de voorzitter van diverse spe
ciale commissies deel ui 4.

Vergoeding Tulndorpslachtofters

De slachtoffers van de overstroming in
Tuindorp-oosteaan krijgen hun persoon-
lijke bezittingen v°or honderd procen4
vergoed d°or he4 Na4ionaal Rampen-
fonds- He 4 geld °°k v°or radio's televi-
sietoestellen, b°eken, bromfietsen en an-
dere artikelen, die eventeeel als luxe-ar-
4ikelen kunnen worden geclassificeerd-
He 4rampenfonds heef 4 daarmee besloten
tet precies dezelfde gedragslijn als na de
watersno°d van februari '53-

PROTEST BIJ DE VER- NATIES
TEGEN FRANSE KERNPROEVEN
Sect'teris-generaal Hammerskjoeld van

de Ver- Naties heeft een door 25 Afri-
kaanse en Aziatische landen ondertekend
pr-otes4 ontvangen da 4 gerich4 is tegen de
v°orgen°men Fl-anse kernproeven in de
Sahara- In he 4 prötes4 stea4 da 4 Frank-
rijk daarmee ingaa4 tegen een beslui 4
van de volkerenorganisatie-

De ondertekenaars hebben Hammers-
kjoeld verz°ch4 he 4 p''otes4 ter kennis te
brengen van de Franse regering-

IN NEDERLAND
Een groo4 deel van de vastgestelde

v°e4balweds4rijden kon tengevolge van
zware sneeuwval geen doorgang vinden.
De uitslagen van de gespeelde wedstrij-
den luiden:
I
Eredivisie:
Rapid JC — VW 2—l
Fortena '54 — DOS I—l
NAC — Willem II 3—l
Ajax 20 14 2 4 59—25 30
PSV 21 14 7 3 43—25 29
Feyenoord 21 9 9 3 49—23 27
NAC 22 10 7 5 38—30 27
VVV 22 8 8 6 35—37 24
DOS 22 10 3 9 51—39 23
Willem II 22 8 7 7 42—40 23
ADO 21 10 2 9 41—38 22
Rapid JC 22 8 6 8 27—26 22
Blauw-Wi 4 20 7 6 8 31—40 20
DWS 21 9 2 10 38—42 °0
Volendam 21 8 2 U 40—45 IR
Elinkwijk 21 6 6 9 19—24 18
MVV 21 8 2 11 36—53 11
Sparte 20 7 3 10 23-31 17

Enschede 21 7 2 12 41—50 )<\

smardin 21 5 4 12 29—51 14
Fortena '54 21 3 6 12 28—51 12

Eerste divisie A

GVAV — KFC I—o
SVV — BW 2—l
NOAD — Excelsior 3—l
Rigtersbleek — S4ormvogels 4—4

GVAV 20 14 5 1 45—17 33
Vitesse »9 13 3 3 40—18 29
BW 20 12 4 4 40—16 28
NOAD 20 11 5 4 40—27 27
Wageningen 19 9 6 4 33—25 24
KFC 20 7 6 7 25—26 20
Stermvogels 19 6 7 6 30—32 19
HVC 18 7 3 8 28—28 17
Helmond 18 5 6 7 23—30 16
Veendam 19 7 2 10 29-31 16

Eerste divisic B
Helmondia — Alkmaar 2—l
Leeuwarden — RBC 2—o
VSV — DFC I—3
Heracles — Eindhoven 4—2

Leeuwarden 21 14 1 6 51—31 29
Alkmaar 20 11 5 4 45—30 27
VSV 21 12 2 7 39—32 26
DFC 20 11 3 6 46—32 25
ZFC 20 10 4 6 42—26 24
Heracles 21 10 4 7 44—34 24
DHC 20 9 5 6 46—38 23
AGOVV 19 10 2 7 47—33 22
Hermes DVS 20 8 4 8 31—28 20
Go Ahead 20 8 4 8 38—42 20

Geneesmiddelendepot
ILfl^yJW verzoekt haar clientèle te Hollan-

dia-liinnen zicli tot TOKO HARAIS
te wenden telf. No. 41

EN ZO
Gaat men steeds s'av°nds nog even ge-
zellig e4en of drinken, met steeds meel"
gerechten in de

"MOONLIGHT BAY"
DagelijkB ge°pend tot middernacht
Bestellingen worden thuis bezorgd

HERCULES Zaterdag 6 februari de oer-
komische kinderfilm: "De av°nte;ren van
J°pie Slim"- Entree f- 1,— p-p. Aanvang
18.30 uur-

Te k°°p: Retina Ia kleinbeeld camera
met f 2,8 lens -i/an Noortwijk (t-o. Bü-
bliotheek) Dok V of telf- D II 315

SiiiHproyramiaa
ORIËNT THEATER vertoont heden 4-3
James Stewar4 en Audie Murphy in de
Super Wes4ern

"NIGHT PASSAGE"

in Cinemascope en Technicolor-
Huil -Binnen heden 4-3
"CONVICTED" met Glenn Ford en Bro-
derick Crawjford.
Senteni heden: "DE WEG NAAR HET
VERDERF" me 4Elsa Aguirre en Alma
Rosa

Indien de krant te Hollandia - Binnen na 18.00 uur
nog niet bezorgd is, kunnen abonne's ter verzeke-
ring van de bezorging van hun exemplaar opbellen

j| Hit». 4Q ______
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