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MacMillan over Affrifeareis

De Brit-se premier MacMillan heef 4 in
een gezamenlijke zit4ing van beide hui-
zen van het Zuid Afrikaanse parlemen4
gezegd da 4 in de nationale politiek reke-
ning gehouden m°et worden met de ver-
anderde wind die oVer het Afrikaanse
cdatinent waait- MacMillan brengt op
he 4 ogenblik een bezoek aan de Unie aan
he 4 slo4 van zijn reis door Afrika-
Gisteren keerde hij naar Londen terug-

Hij wees °p de krach4 van de natio-
nale bewus4wording in Afrika en zei de
speciale aard van de vraagstukken in
Zuid-Afrika 4e onderkennen. Maar er-
zijn bepaalde aspekten in hun politiek,
aldus de Bri4se premier, die he4 v°or °ns
onmogelijk maken de Unie onze steun
en aanmoediging te geven z°nder onze
eigen overtuiging inzake de politieke be-
stemming var. vrije mensen geweld aan
4e doen-

De eerste minister van de Unie, Ver-
w°erd, zei in zijn antwo°rd even open-
hartig te willen zijn als zijn gast-
Wij matigen ons geen kritiek aan °p de
poli4iek die de Bri4se regering bedreig 4
in de gebieden die onder haar veran 4-

woordeltijkheid staan, maar in he 4 onder
havige geval moe4 ik zeggen, aldus pre-
mier Verwoerd, da 4 wij me 4 hun van
mening verschillen. Wij zijn blanken
maar wij zrjn in Afrika, zo besloo4 dr-
Verw°erd, en da 4 geef 4 ons bijzondere
verplichtingen-

Verschuivingen in

Franse regering
verwacht

In Parijs verwachtte men gisteren een
serfls verschuivingen in de regering-
Hoewei officieel nog niet bekend ge-
maakt in, het ontslag van de minister
v°°r Atoomzaken, die Sahara en Frank-
rijk* Overzeese Departementen S°usteltó,
ai wel zeker-
President de Gaulle, pas gewapend do«r
het parlement mg 4 spciale volmachten,
ze 4 S°ustelle aan de kant °mda4 deze he 4
me 4 zijn Algerije-poli4iek nie4 eens is-
Of er in zijn plaats een ander kom 4, val 4
nog nie4 te zeggen-
politieke kringen en per 3 verwachten
o°k '4 omslag van de minister van Defen
sic Guillauma4 als diens opvolger word4

'n parachu4isten-officier in Oost-Algerije
genoemd-
De regeringsgevolrnachtjigde vo°r Alge-
rije, Paul Delouvrier, zal v°°rlopig in
functie blijven- De Gaulle heef 4 zijn v°or
genomen bezoek aan Algerije ui4gesteld-

Nieuwe Amerikaanse
Aardsatelliet mislukt

De Amerikaanse luchtmacht heef4 mee
gedeeld da 4 de lancering van een nieuwe
satellie4 van he4 4ype Onte.ekker is mis-
luk 4. De rake 4 was afgevuurd van de ba
sis Vandenberg.
Kor 4 na de lancering werd al berich4
da 4 geen radiocontec4 me 4 de satellietwas verkregen. Later bleek da 4 hij in de
dampkring was teruggevallen omdat de
tweede teap nie4 voldoende snelheid
heef 4 gekregen- He4was de bedoeling
gewees4 da 4 de Ontdekker een baan
r°nd de aarde zou beschrijven via de bei
de polen en da 4 een 135 kil» wegende
capsule naar de aarde z°u terugkeren-

Geen steun voor socialisten in voorsten over Nw.Gdinea
Alle Nederlandse regeringspartijen verwerpen he4 socialistisch denkbeeld om

Nederlands Niiuw-Guinaa toi een beheergebied onder auspicien van de Ver- Na-
ties te maken-

Tijdens he4 Tweede Kamer-deba 4 ove'"
Buitenlandse Zaken noemde de Ka4ho-
liek, mr- Blaisse dit denkbeeld dn 4 eer-
gisteren naar voreri was gebrach4 d°°r
de socialis4ische par4ij ni.t geheel reëel-
De regering van Ind°nesic, aldus de heer
Blaisse, zou zich tegen z°'n voorstel ver-
zetten en ze zou met Nederland als be-
heerder helemaal nie4 aceoord gaan-

In de Ver. Na4ies z°u Indcnesie bij de

Afro-Azia4ische delega4ie alles dop.i i,

een dergelijk idee te torpederen- De he r
Blaisse v°egde verder aan dat secrete^ris-generaal Hammerskjoeld al eens te
kennen heef 4 gegeven, da 4 een oplossing
in deze zin er no°il do°r z°u komen-
Bovendien zal noch de autecht-one bevol-
king van Nieuw-Guinea, n°ch Australië
z°'n step kunnen begrijpen-

Ontstemmingover
weigering K.L.M.
Landingsrechten

Naar aanleiding van de Amerikaanse
weigering om de KLM landingsrechten
in L°s Angelos te verlenen heef 4 de lei-
der van de Nederlandse onderhandelaars
in Washington, staa4ssecre4aris S4iekel
deze afwijzing een geval van flagrante
discrimlna4ie genoemd-
Hij zei dat de Amerikaanse houding 4ij-
dens he 4 overleg veranderd was.
Aanvankelijk hadden de Amerikaanse
onderhandelaars de indruk gewek4 da4
de gevraagde landingsrechten z°uden
worden teegestean als men kon aan4onen
da 4 de siteatie sinds 1957 zou zijn gewij-
zigd. Maar hoewel deze verandering, me4
name de koms4 van straa ivii egtuigen,
duidelijk k°n worden bewezen, bleken
de Amerikanen uiteindelijk in hun wei-
gering te volharden.
De heer Steikel verklaarde dat Neder-
land he 4 negatieve an4w°ord zeer erns4ig
opneem - Deze afwijzing, zo zei hij,
draag 4 nie4 bij tet een betere verhouding
tussen Nederland en de Ver. Saten-
In Den Haag zei de presiden4-directeur
van de KLM, de heer I-A- Aler, da 4 de
Amerikaan-se iuch4vaartpoli4iek geken-
merkt word 4 do°r protectionisme-
Gezien het feit dat andere maatschappij-
en wel de gevraagde landingsrechten aan
de Amerikaanse westkust hebben gekre-
gen, is hier duidelijk sprake van discri-
minatie- De heer Aler v°egde hieraan tee
da 4 elke Amerikaanse maa4schappij, in-
dien zij da4 wenst, 0p Nederlands gebied
mag landen-

Overigens, zei hij zal de KLM haar
steijd om de begeerde landingsrechten
nie4 opgeven.

Warschaupact landen
doen beroepop Nato.

De acht landen van he 4 Warschau-
pact doen een beroep op de Na4olande:i
o.n in navolging van de Sovje4-Unie hun
s4rijdkrach4en sterk in te krimpen-
In een verklaring, uigegeven na hun
c°nferen4ie ki Moskou, word 4 verder ge-
zegd da 4 een hervatting van de kern-
proeven zal leiden 404 een ke44ingreac4ie
op di 4 gebied- Overigens zijn de 8 lan-
den van mening dat de omstandigheden
voor vrucht-bare ontwapeningsbesprekin-
gen nooit zo gunstig zijn geweest a|s op
dit ogenblik- Zij spreken de h°op ui 4 da 4
de komende 4opconferentie een keerpunj
zal betekenen in de betrekkingen tessen
Oos4 en West In een door he 4 Rus sijsche
persbureau Tass verspreid c°mmuniquè
w°rd4 gezegd da 4 op de conferentie °°k
een gedachtenwisseling heef 4 plaate ge-
had over het si ujtp.n van een vredesve
drag met Duitsland

Uitbreiding handel
Nederland-Australië

Een 12 man sterke Nederlandse missie
van ondernemers ver4rek4 eind deze
maand naar Australië en Nieuw Zeeland-
Zij zullen daa de mogelijkheden be-
spreken voor Nederlandse investeringen
en uitbreiding van de wederzijdse han-
del. De missie die onder leiding staa4 van
oud-v°orzitter van de Koninklijke Jaar-
beurs, mr. Fokkema Andïéi zal over
zijn bevindingen een rapp°r4 opstellen
v°or het Nederlandse bedrijfsleven-

Grootste kern installatie
ter wareld te Geneve

in gebruik gesteid
In Geneve werd gisteren het pro4on

synchro4ran van de Europese organisatie
voo>' kernonderzoek officieel in debruik
genomen. In di4 apparaa4, het grootste
ter wereld in zijn sool'4, w°rden atoom-
kernen tol enorme snelheid gebrach4,
vrijwel gelijk aan die van he4 licht.
De installatie die de mogelijkheid opent
over de gedragingen van a4oom dccl4jes
meer 4e weten te komen, heeft een mid-
diïlijn van 200 moer en een °m4rek van
700 meter- Di 4 pro4on Synchrotron is ge-
bouwd do°r 13 Europese landen die sa-
men zes jaar geleden de Eturopese orga-
nisatie vo°r ker,nonderzoek hebben ge-
sticht, omdat zij elk afzonderlijk de zeer
hoge k°sten niet konden dragen-
De organisatie wordl geleid door onze
landgenoot prof. Bakker- De ingebruik-
neming van het nieuwe instellatiecom-
plex, waarmee al een energie van 28 mil
jard electeonvolt werd bereik 4, word 4 bij
gew°ond d°°r 17 geleerden en func-
tionarissen, onder leiding van minis4er
Cals-

West-Europa Unie
bijeen

De ministers van Buitenlandse Zaken
vai zeven landen omvattende Westeuro-
pese Unie menen dat hun organjsatie een
belangrijke bijdrage kan geven voor de
politieke saamhorigheid van West-Eu'o-
pa. De minister zei eergisteren in Lon-
den vergaderden, besloten omi voortaan
vaker bijeen te komen-
De volgende vergadering zal wordn bij-
eengerov-perij door minister Luns, die in
hof: hv-ppde kwart-a-Rl vurt dit ,iaar de raad
van ministers presideert"
De minister-s die de zes Euromark4-lan-
den en Engeland vertegenwoordigen, ver

wierpen een Brïte. v°ors4el om he* hoofd-
kwartier van de Unie van L°nden naar
Parijs te verplaatsen.

Europees parlement
in 1962?

De kans bestaa 4 da4 er al in 1962 in de
zes EuromarkManderr rech4s4reek se al-
gemene verkiezingen worden gehouden
v°°r he 4 Europese parlemen4.
Di 4 is in Brussel meegedeeld bij he 4 ge-
reedkomen van een ontwerpConversie
die deze verkiezingen moe 4regelen-
V°lgens di4 ontwerp zal he4 gek°zen Eu-
ropese parlemen4 426 leden 4ellen.
Frankrijk. Wes4-Dui4sland en Itelie zou-
den er elk 108 mogen kiezen-
Nederland en België ieder 42 en Luxem-
burg 18- De afgevaardigden die geen in-
structies of mandaa4 mogen aanvaarden
maar individueel en persoonlijk moeten
stemmen, zullen voor vijf jaar gekozen
worden- De Europese parlementeriers

zullen volgens he 4 on4werp wel deel van
na4ionale parlementen mogen uiteiaken,
maar gen ministerschap of een func4ie
m°gen bekleden in een der Euiropese ge-
meenschappen-

President Eisenhower
doorFinl. uitgenodigd

De Finse regering en president Kèk-
konen hebben presiden4 Eisenh°wer ui4-
genodigd voor een bezoek aan Finland-
He 4 zou plaats moeten hebben v°or of
na zijn reis naar de Sovje4-Unie in juli-
Eisenhower heef4 °p he 4 vérz°ek nog nie4
geantwoord.

Nw-Guinea defensie
in de Eerste kamer

Vele leden van de Eerste Kamer zijn
bez°rgd °ver de verdediging van Neder-
lands Nieuw-Guinea. Di 4 blijk 4 ui 4 he 4
voorlopig verslag op de begroting van
Defensie. Verschillende kamerleden wij-
zen er daarbij °p da4 Ind°nesic van ve-
le landen gevechtsvliegtuigen krijg 4, ter-
wijl op Nederlands Nieuw Guinea de
Martin Marmers door een vliegverbod
zijn uitgeschakeld-
Eteze kamerleden zijn van mening da 4 er
een reeks van mn.itreifelen moe 4 w°rden
gen°men om de °":gerus4heid over de be-
veiliging van he 4 eiland weg te nemen.

HET MONUMENT
Reeds 4hans moe 4 echter de aandach4

worden gevestigd op het op te richten
monument >dat het gr saneerde centrum
van Hollandia zal verfraaien. Het ont-
werp kon de goedkeuring van allen, die

he 4 gezien hebben, volledig wegdragen
en de Adviesraad wa« en4housias4-
Echter - - - het moe 4bekostigd worden-
He 4 Oranje Comité zal in de komende
weken een openbare veran4woor ding w
deze krant houden-
Gecollecteerd wordt er niet. tj kunt uw
bijdrage, als individuele bijdrage dan
wei als groepsbijdrage, bij de bekorde
adressen storten, waarvan wri U noe-
nW Martens (limonadefabriek), K- B<*-
S;ÏWD), mevrouw Graafland, F r-

ma »enhuijs, Mr- Adriaansens, als-ma iMieuw Ni ,uw Guinea Koerier
Wek Stoor Ïl^zamelijk de hoogste

biidra-e storten? Hollandia zal laten
°len dat het bu rg rzin kan opbrengen.

De verantwoording .zal plaats vinden
onder he4 mo4to:
"Een gif 4 van iederei burger ad- 100 een 4
Geeft ons; he 4 Hollandfo Monument"

INWIJDING NIEUWE KERK
BETHEL—PANTEKOSTA

Op.mna.ndag 8 februari zal de nieuwe
Beteel-Pentecosta kerk in diens4 worden
gesteld, door een eerste kerkdienst on-
der leiding van de evangelis4 L- Jouwe.

He4 kerkgebouw is een sierlijke con-
structie, bij de Prins Bernhard bug ge-
legen. De materiele kosten bedragen ca
f 30 000,— de arbeidskosten zijn geheel
con amöre geleverd door de leden der
kerk- Velen hebben in de afgelopen ja-

ren hun vrije Mjd energie en werkpi'este
ties «e«even om een kerkgebouw te doen
verrijzen da4 werkelijk een sieraad is

van de sted-
Het gebouw bicd4 plaats aan 300 per-

sonen in banken, 100 op steelen, terwijl
voor de leden nog 500 stean plaatsen be
schikbaar zijn; z«da4 een gehoor van 900
mensen he4 gebouw kan vullen-

De inwijdingsdiens4 wordt gehouden
op 8 maart, 18-00 uur t° 4 19.30 uur.
Een openingswoord zal coder ander ge-

houden worden door de Resident van
Hollandia, een vertegenwoordiger der
Evangelisch Christelijke Kerk, de hee«
Kasiepo en de Evangelrs4 Totais.

Vijftig jaar Hollandia

Op maandag 7 maar4 a-s- vier 4 de

Hollandiase burgerij he4 fer4 da4 vrjf4rg
jaar geleden H°llandia officieel rs ge-
sticht

0
De organisatie van de feestelijk-

:,,,oi; is in handen van he 4 "Comrte
Viering Hoogtijdagen" in de wandeling

be4er bekend als he4 "Oranjecomrte".
Voor zover deze plannen thans reeds
min of meer vaste vorm hebben aange-
nomen, mogen wij een tip van de sluier
oplichten- De dag word4 begonnen met
ren landing van KNIL-soldaten, in de
uniformen van 1910, die, onder leiding

van hun kapitein Sachse de vlag zullen
hijsen, waarna zowel he 4 naambordje

van de "Kapitein Sachseweg" als he4

monument "50 jaar Hollandia" zullen
worden onthuld- Over dit monunren4

hierna meer-
Vervolgens zullen achtereenvolgens wie-
lerwedstrijden en prauwenwedstrijden
worden gehouden, waarna de ochtend
zal worden beften me 4 "adrniraalzei-
len" alles behoudens goedkeuring van
ZE.'de Gouverneur van deze 7e maar
een vrije dag te maken. In de namiddag

zal er een optoch4 van versierde aute s

plaats vinden, waarna de Pasa 4 Ma am
zal worden geopend- Deze Pa*ar Malam
duurt één week, 4«4 en me 4zaterdag 12

maar 4 tL rwijl op dat terrern iedere
"vond' een andere a4 zal w°rden
gegeven, zoals: kron 4jong concours me
he° uitroepen van de tampon^ 1960,

AmbPnese dansen; boogschieten van pa-
poea's- spor4demons4ra4ies zoals ,ludo,

volleybal en tefeltennisweds^ijden alles
gepresenteerd door de beste ploegen, c.q-
s'pelers van Hollandia. He4 programma
word4 nog nader uitgewerkt en t^ vol-
ledig bekend' gemaak4- Ook zul4 U d-rn.V'
de pers op de hoogte worden gehouden



Post uit Nederland (II)
Waarde Landgenoten over Zee,
Radio, en Uw eigen kran4 zullen U ze

ker reeds op de hoogte hebben gebracht
van de ontzettende watersnoodramp in
het poldergebied Oostzaan (Amsterdam-
Noord)

Hoe dit mogelijk was, w ie hierin
schuld teef 4, zulllen wij teans buiten
beschouwing laten- De ramp is gebeurd
*n nakaarten hierover heef 4 geen nu -Da 4 ik er echter nog °ver schrijf lüg4
aan he 4 fei4, dat ik het v°lle lich4 v/j/\
la4en vallen °p de spcintene hulpverle-
ning van duizenden inwoners van Am-
sterdam en elders, die onimiddelik huis-
vesting en v°eding bode.n aan he 4 over-
gro4e deel der geteoffenen- Doch naas4
deze geïmproviseerde hulpverlening is

"daar de prach4ig in elkaar sluitende ge-
organiseerde samenwerking van de ver-
schillende diensten: politie, marine, ND
SM., Rode Kruis etc- etc-

Er is een onherstelbare fou4 begaan,
doch de hulpverlening was in ieder ge-
val perfect- Wanneer later de bew°ners
4e''ugkeren in hun schoongemaakte wo-
ningen, zal er ook v°or he 4 bed°rven
en vernield meubilair schadevergoeding
worden verleend, wan 4 honderden van
hen zijn >nie4 dPor verzekering gedek4-

En deze tegem°e4koming, en he 4 prach-
tige samenspel van spontane en georga-
niseerde hulpverlening, dwing 4 4och wel
respec4 af- Da 4 moe 4 Nederland worden
nagegeven: wanneer de nood aan de
man kom 4, bij calamiteiten van zon
°n4ze44ende omvang, dan wee 4 men nie4
->lleen he4 ho°fd koel te houden, doch
tree-d 4 men doeltreffend en welover-
dacht op-

Van ons binnenlandse front naar het
buitenland de blik wendend, val4 het
eerst op de opleving van he 4 an4i^e-
mi4isme, da4 een diepere ondergrond ver
raad 4: de opleving nl- van he 4
NAZISME
Eur-opa heef 4 een oude vijand onderschat
De ideologie van de Hi4ler Jugend is
nie4 dood doch smeul4 als een alles ver-
terend vuur nog in ontelbare Duitse
harten. De golf van anti-semitisme niet
alleen in Duitsland doch o°k in Honga-
rije, in Oostenrijk in Engeland etc etc.
is er slechts een symptoom van, doch de
kernen hiervan liggen veel dieper.
In West-Duitsland is men hard opgetre-
de tegen de tekenaars Van hakenkruisen
en de besmeurders van synagogen, doch
wa 4 help 4 he 4 straffen van g^ 20 tel
kladderaars, z° lang men de haard van
dit alles nie4 heef 4 gevonden?
Het klinkt %oe d wanneer Bondskanse-
lier Adenauer in een radiorede zeg 4:
"Neem gems4 he 4rech4 in eigen hand-
Wanneer U ergens een lummel be4rap4
bij het kladden van hakenkruisen of bij
he 4 plegen van anti-joodse ac4ies, v°l-
teek dan de stealf ter plaatse en geef hem,
een flink pak slaag- Da4 is de straf? die
hij verdien 4"

Kor 4en krachtig, maar is d'jt ook a f-
doende? Wordt hierdoor het kwaad
in de kiem gesmoord? wij gel°ven he4
niet. Waarom anders - indien het slechts
vlegelïachtfge uitingen»* zijn - v°l4l'okli
zich di 4 euvel over zowat de gehele we-
reld?

Ter geruststelling van de 30 000 joodse
burgers in de Bondsrepubliek verklaar-
de dr- Conrad Adenauer: "U kunt. ee-
rust zijn, de regering staat met a\ haar
machtsmiddelen achter U-" En tegen
het buitenland verklaarde hij dat "in
het Duitse volk de dicteteur geen wortel
heef 4 geschoten en dat de weinige na-
4ionaal-soeialisten die er nog zijn, niet
veel kunnen uitrichten."

Wel, we zijn z° vrij het niel eens te
zijn met de grijze kanselier-
Het ]jgt in de Duitse volksaard om
slaafs te gehoorzamen (Befehl ist Be-
fetïl) anderzijds om te overheersen. te
ver°veren en in een overwinningsroes
zelfs de dictetuur te aanvaarden. De
Engelsman is individualist, de Dui4ser
i» in de eerste plaats de gedrilde, ge-
disciplineerde soldaat- Daarom zou het
hlelemaall mie* ongerijmd zijnv indien
de oude droom van machtig Duitsland
vele duitse jongeren opnieulw in zijn
ban houd - In he 4 communisme zi4 geen
perspectief, maar in de wensdrom van
een groo4 machHg Dui4s rijk zi4 he 4 ele-
ment van bezielde eerzuch4- Daarom i-s
he 4 oplaaiende vuur van nationaal-socia-
lisme in de vorm van anti-semitische
schendingen zulk een gevaarlijk symp-
toom.
KOMÏNFORM- Het Engelse blad "Em-
pire New8" meld 4 in het bezit te zijn
van codeberichten van de Kominform
waaruit blijk 4, da4 de communis4en de
hand hebben gehad in de j°ngste anti-
semitische ui4bars4ingen in West Duits-

land-
Di 4 z°u bes 4 mogelijk zijn, doch bewijst
hierdoor des te meer dat er nog altijd
lieden te vinden zijn voor zulke wan-
daden.
Hoe het o°k zij, het is niet gerechtvaar-
digd om deze symptomen van een her-
levend nazïsme lich4 te tellen- Wanneer
een regering zulks doe 4, heeft he4* niets
geleerd ut 4 de wereld<ÏOTlog die nog
slech4s 15 jaar achter °ns lig 4. Paraa4
zijn is dus de boodschap-
NIEUW GUINEA ONDER LOUPE
Nicolaas Jouwe heef 4 gemeend he 4 par-
lemen4 te moeten inlichten pVer de on-
tevredenheid einder de Papoea's. Wlie
echter - geheel onpersoolijk, dus objec-
tief -de on4b°ezemingen van de heer
Jouwe lees 4,krijg 4 meer de indruk da4
nie4 de Papoea's, maar Nicolaas Jouwe
sendiri ontevreden is. Ontevreden is nie4
he* juis4e woord, de heer J°uwe voel 4
zich min of meer ver°ngelijk4- Van hier-
ui4 kunnen wij nie4 beoordelen of er
v°or di4 onbehagelijk gevoel enige grond
bestea4, in ieder geval: van een tege-
moetkomende houding vai.n Nede'-Jand
kan Nicolaas Jouwe verzekerd zijn-
He 4 lig 4 immers in de lijn de heden-
daagse politiek om de onderontwikkel-
de v°lken onder de kin s4rijken?

Laat men dit echter niel misverstaan-
Om v°lkomen onafhankelijk en zelf-
standig te zijn is er méér nodig- In
de eerste plaats een economische on-
afhankelijkheid zodat men zijn eigen
defensie appareia*. zijn duikb°ten en
afweergeschu4, zijn bommenwerpers
eni troepent-ranspo^ïchepen kan be-
kostigen, voorts zijp agrarische moge-
lijkheden kan ujtereiden, zijn steden-
bouw kan bev°rderen, kanalen en ha-vens kan bouwen en zijn onderwijs-
instellingen kan doen uitgroeien to4
het normale wereldniveau-

Zoals het thans is, hebben de Afrikaanse
en Aziatische volkeren de neiging zich-
zelf te 4 "onafhankelijke, zelfstandige ge-
bieden te verkla''en terwijl hun inwen-
dig apparaat- nog bekostigd wordt of d°or
de Sovjet of door de USA, of de Unesco,
en de res4 van de wereld. Laa4 men
zichzelf nu eens serieus nemen en de
zaken zien in he 4 juiste licht, dan lo°pt
men nie4 de kans el' bij te bungelen als
al die halfwassen s4aten-
VOOR DE VROUWEN
Verpleeghulpen en gezinsverzorgsters.
Een prachtig onderdeel van de socia!e
z°rg vo°r het gezin is wel de instel-
ling van verpleeghulpen, wijk verpleeg-
sters en gezinsverzorgsters. In een land
waar diens4b°den en werksters een spo-

radisch v°orkomend verschijnsel zijn in
een huishouden, is de hulpvoorziauing
middels wijkzusters, verpleeghulpen en
gezinsverzPrgsters van onScha4bare wall'
de- Bij ziekte van de huisvrouw, of bii
een gezinjsvermeerdering, wanneer de
huisvrouw "uitval 4", kan men de hulp
inroepen van het Witte Kruis, Wi4-Oele
Oranje-Groene of he 4 Groene Kruis- Van
de godsdienst düe men belijd 4, hang 4 het
af °f men een R°oms Katholieke of an-
dere diens 4 inschakel 4, geholpen word4
men in ieder geval-
He 4 verdient daarom aanbetveling bij
vesMging in di 4 land, zich als ]jd op te
geven bij één der bovengenoemde in-
stellingen- Voor f. 2,75 per kwfarteal, af
f. 10,— per jaar, kan men bij er/ns4;ge
ziekte °f v°or een kraamverplegjig ver-
zekerd zijn van hulp do°r hiervoor spe_
cistal opgeleide krachten- Voor lijders
aan chronische ziekten, lig-patienten rl'e
v°lslagen hulpbehoevend zijn, is zon ge-
rou4ineerde hulp een nie4 gen°eg te waar
deren ui4komst.
Laat men ons nie4. misverstean. Deze
hulp kom 4 iedere morgen om de patien4
4e wassen en te verzorgen en gaat dan
weer heen naar een volgend geval-
Men mag niet verwachten dat zon ver-
pleegster die als dagtaak minstens 8 pa-
tienten—verspreid over een afstand van
°ngeveer 1 kilometer, d°ch nog behorend
te 4 haar wijk—heef 4 te verzorgen, urea
bij een pa4ient. do°rbreng4-
Fr zijn echter heel wa 4 gezinnen, waar
men nog zo a-sociaal denk 4, da 4 ik hier-
onder even een geval wil belichten-

In een jong gezin van vader, moeder
en 4wee kleintjes, d°e4 het derde kind
zijn inteede- De wijkzuster die tevens een
kraamdiploma heef 4, w°rd4 er bij geroe-
pen en verzorg 4 nu niet alleen de kraam-
vrouw en de baby doch bovendien de
4wee klein4jes-

Wanneer men he 4 goed bekijk 4, be-
hoort he 4 laatste niet tet haar taak.
Toch wordt dit voor zon zuster door-
gaans ais een vanzelfsprekende daad be-
schouwd-
Doch nie4 alleen dat ze de klein4jes ver-

CHROESTSJEV KOMT NAAR
INDONESIE

Een Amerikaans journalist te Djakar-
te schrijf 4 hierover ondervolgend arti-
kel-

Geen enkel van de ach 4 staatsbezoeken
die v°or 1960 in Indonesië op he 4 pro-
gramma s4aan van koningen, koningin-
nen, ecrste minïsters en presidenten,
heeft zoveel ste-f doen opwaaien als he 4
bezoek in februari a-s. van Nikite
<!!irocs,sjev-

Het bezoek werd eerst zes weken voor
zijn komst aangekondigdl hetgeen de pen
non stej-k in beroering heeft gebracht,
veelal in gunstige zin.

De Pers zegt over het algemeen dat
Indonesië dankbaar moet zijn dal Chroes
tsjev een dergelijke langdurige vjisife
wil brengen aan deze 3000 km- lange
Archipel, slechts een paar maanden voar
da 4 de tepconferentie me' de westerse
naties begin -

In herinnering w°rd 4 gebrach4 dat
Chroestejev aan Indonesië reeds 117000
000 dollar aan leningen en credleten ver-
strek 4 hejeft, waarin verva4 de bouw
van een g-.r004 stedten v°or de Aziatische
spelen die in 1961 gehouden worden-
Verder suggereren de bladen da 4 hei»
nu de tjjfl js om ,je Russische leider
een nieuwe lening te vragen om een
torus te kunnen bouwen van Java naar
Sumatea!

Niemand weet met welk doel.

EEN BETREKKELIJK PARADIJS
He 4 in_he4 Engels verschijnende blad

"Tinnes of Indonesia" is van opinie dat
Ru sla,nd al4ijd een teteliteire stea4 is
gewec4, maar da 4 he 4 aan Chroestsjev
gelat:- n was om zijn land een nog onge-
hoorde persoonlijke vrijheid te geven
en een nog nooi4 gedroomde hoge le-
vensstandaard- Rusland is een paradijs
in tegenstelling me 4 he 4 barbaarse Chi-

zorgt, ze doe 4 zelfs meer. De afwas, he<
opruimen van de kamer. Bij he 4 geval
da 4 ik wilde signaleren, is er zelfs spra-
ke van een kostganger een militair de
de bovenkamer heef 4 gehuurd-
In normale gevallen o ndel'houd4 de huis
vr°uw deze kamer, neem 4 he 4 bed af,
ruim 4 de boel °p, stofzuig 4 enz- Dus- ■" .
heef 4 de verpleegster] dit er nog bij te
doen-

Als men nu verwach 4 da 4 zon jonge
knul teminste zoveel begrip vo°r de si-
tuatie heeft da 4 hij tenminste zn bed op-
maak 4 en zn kleren nie4 laat slingeren,
zou he4 v°or z°'n wijkzuster reeds «n
pre44ig dankbaar gevoel geven bij de rest
van haar vele bezigheden- Maa1' n°ch de
kostganger noch de huisvader hadden
hiervo°r enig begrip- T°en he 4 jonge
moeder4je eindelijk op mocht on weer
aan tefel mee aanza4, zeide ze 4ot haar
man: "Toe Arie, help jij de zuster me 4
de afwas? ï'k mag hef nog niet doen en
de zuster kan dan wa 4 vr°eger weg, zo-
da4 ze nog wa 4 aan haar zaterdagmiddag
heef 4-"

Me4 een wrevelig gezich4 zeg 4 de echt-
genoot gemelijk: "Nou vo°ruit dan maar
Als je maar nie4 denk4 dat di 4 ene ge-
val precedenten schept v°°r andere da-
gen." " " "En dan te denken da 4 he 4hier een scha4
tige jonge wijkzuster be4ref4! Hoe zou
de reactie zijn geweest bij een draak
me 4 haar op de tenden? ......

na van he 4 heden, aldus he 4 bladNiemand w^e4 precifes waarom desterke man der Sovjet he 4 verkoos omop di4 ogenblik Indonesië te bezoeken.Enkelen vermoeden da 4 hij door dit
bezoek alleen maar de nalatigheid vanEisenhower, die bij zijn laatste teip n ;et
aaar Indonesië kwam, wil uiteuiten-
Ren ander standpunt is da 4 Chroes4sjev
voor de aanvang der topconferentie, wil
icoi nteeren da 4 hij evenals Eisenhower

ook he 4 oosten bereisd heeft en evengoed
he* Azia4ische standpunt ken 4.

Eveneens zijn er die vermoeden da4
Ruslanc 1 lesloten heeft tussenbeide te
komen in de erns4ige con4r°verse testen
Indonesië en communis4ich China-

In de laa4ste maanden van 1959 wer-
den de Chinezen op he 4 platteland van
Indonesië gedwongen hun zaken in de
steek te laten- Op enkele plaa4sen werden
zij alleen gedwongen hun winkels te slut

ten, maar mochten in hun huizen wonen,
op andere plaa4sen zoals Wes4-Java wer-
den ze uit hun huizen verdreven en in
kampen geze4-
De Indonesische auteritei4en beschuldig-
den he 4 Chinese gezan4schlap er van zich
te bemoeien me 4interne aangelegenhe-
den vn he 4 land en de vroegere firta-
4ions 4ussen Indont-sie en Rood-China na
men er-n einde-
To4 nu toe is Chr°es4sjev neuteaal geble-
ven in de kwes4ie van China me 4de an-
dere Azia4ische landen. Het Indonesische
(louvernemen 4 vermoed 4 nie4 da 4
Chroes4sjev wil bemiddelen tvs sen Rood
China, maar he 4 wil zover gaan) om te
zeggen da4 de ac4ies van China in India
he 4 communistisch pres4ige in het Verre
Oosten verzwakt hebben.

De reis van Croes4si;.v zou dan be-
doeld zijn om de repute4ie van he 4 com-
munisme in Azië te verbeteren- V°or d >

Ruc<:if->>n hevin^o--- ■'iille-i uitgebreide
veiligheidsmaatregelen genomen worden-
He 4 moordcomplot enkele jaren geleder»
togen de Ru ssische president V°roshilof,
gedurende zijn reis in Indonesië is men
nog nie4 vergeten- He 4 werd pas een uur
voordn4 de presiden4 zou passeren cn4-
dek4-

Aiiti-regerings elementen, in de ho°p
de regering in moeilijkheden te brengen,
hadden zich in uniformen van de mili-
teire poli4ie ges4oken- Een man van de
veiligheidsdienfs4 kreeg de samenzweer-
ders in de gaten, omda4 ze armbanden
droegen die °p dien dag nie4 in gebruik
waren zij werden juis4 op 4ijd gearre-
steerd en de 4rip van de Russische pre-
siden4 ging ongestoord v°or4.

Kerkdiensten
Evangelisch Christelijke Kerk

Zondag 7 februari 1960
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Pauluskapel 08-30 uur Dr- F.C- Kamma
Kloofkerk 18-30 uur Ds- J. Dros -Chr- Mil- Tehuis (Marine Kamp gem.)
08-45 uur ds- A-M. Middag-
H°llandia-Binnen:
Nieuwe Kerk 08-30 uur Ds. W- Sirag
Nieuwe Kerk 1700 uur Ds- J. Drost.
Senteni 1015 uur Ds- W- Sirag
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Onder de bruggen van genadeloos Djakarta
sterven Nederlanders

Zij kreperen van „spijt”
Omdat zij het waagden met het advies

van „Den Haag”
De Haagse redactie van "De Telegaaf" schrijft:
T\ E nacht volgende op de avond dat in het Concertgebouw in

An,sterdam grote en kleine Nederlandse kunstenaars u.edewcrk-
ten aan het grootse tv-proggrammu „Ruil een— Marokkaans
kind" krepeerde onder een brug over lul oude Mo/envliel in D/a-
-kar ta een NEDERLANDS kind.

En he 4 gebeurde in die dagen da* een
tot ontroering en barmhartigheid ge-
bracht Nederland meer dan f- 2 milj°en
bijeen bracht voor het kleden van 32-000
Marokkaanse kinderen, terwijl °p he1
°ude Koningsplein in Djakarte NEDER-
LANDSE kinderen de lompen over zich
heen trokken °nder de avondlijke tropen
hemel van een land, waar voor hen geen
plaats (meer) is.

En het gebeurde in diezelfde dagen
da 4 de Nederlandse ministel" van Maat-
schappelijk Werk, mejuffrouw dr- M- A.
A. Kl°mpé, op he 4 podium van he 4 C°n-
cer4gebouw verscheen om de miljoenen
4v-kjjkers in Nederland "warm te ma-
ken" voor he 4 wereldvluchtelingen- jaar
1960, terwijl zij zweeg van de rapporten
die haar zijn ui4gebrach4 do°r protes-
tente-christelijk en r°om skatholieke ker-
kelijke autoriteiten °ver he 4 onvoors4el-
ba'e leed in Nederlandse gezinnen in
Indonesië-

Rapporten die vertellen:
He 4 gezin bes4:va4 ui 4 man. vrouw en
4 kinderen van wie 2 in Nederland, 'n
20 jarige d°chter is 3 dagen en nachten
opgesloten geweest in een kiune' met
een Indonesische wellusteling- De ou-
der3 hebben gedurende deze dagen het
gegil van hun gemarteld en onteerd
kind moeten aanhoren, zonder tei kun-
nen helpen."
Of: "he 4 gezin bestaat uit man, vr°uw
en 2 kinderen- De oudste dochter is
gehuwd- De jongste d°chter, 19 jaar
oud is thuis- Zij is verkracht. De va-
der is ge"estelijk zo geknakt, dat hii
een beroerte heeft gehad en zijn beide
benen verlamd zijn.

HIJZWEEG
He 4 was de minister van Jus4i4ie, mr

A-C-W- Beerman, die 19 november
jl- de leden van de Tweede Kamer in-
lichtte over de Nederlanders-spijtepten-
ten in Indonesië- En de minister zeide tot
hen: "Er is geen levensgevaar-
Wel zijn de economische omstandighe-
den moeilijk."

De minister zweeg van de ellende,
neergelegd in de brieven en—officiële—
rapporten hem uitgebracht-
HIERVAN: "Het gezin bestaat uit man,

vr°uw en 6 kinderen- De man is 4hans
werkeloos en woon 4 onder de meest
droeve omstandigheden ergens in Bor-
neo. De kinderen bezoeken al sedert ge
ruime tijd geen scho°l meer- Zij ko-
men prakUsch nie4 bui4en vanwege de
plagerijen van de omgeving.

HIERVAN: "He 4 gezin be stea4 u|i4 man,.
vrouw en 7 minderjarige kinderen- De
vrouw werk 4 in een hotel- Zij moe*
wel °m—onder zeer armoedige omsten
digheden—4e kunnen blijven. De kin-
deren gaan nie4 meer naar school- Zij
zijn prac4isch zonder t°ezich4- De
vrouw dreig 4 af te knappen. Het ge-
zin word4 me' volslagen ondergang be-
dreig 4-"

HIERVAN: "He4 gezin be staa* uit manr

vrouw en 7 minderjarige kinderen- De
man diende tydens de o°rl°g bij het
K°ninklijk Nederlands-Indisch Leger-
Hij werd geïnterneerd Van 1946-1948
wa3 hij weer militair- Vo°r zijn moe-
dig gedrag werd hij onderscheiden.
Hij heeft nu t.b.c- Ook een van zijn
kinderen is aangetast:- 't Kan moeilijk

herstel vinden. Opneming van deze Ne
derland'ers ligt njet gunstig.
Zij behoren immers tot de paria's- De
woning is onlangs gevorderd door de
Indonesische autoriteiten. Er is geen
andere woning beschikbaar gesteld-".... ONDER DRUK
Het zijn de naakte feiten van hoe he 4

Nederlanders is vergaan die in de jaren
Nederranaer Indone-

derlanders die "spijt" hebben van hun
"keuze"- Een "keuze" die geb°rcn werd
°nder de druk van Den Haag; onder dr-
druk van de —onverantwoordelijke—ve>'
klaring die de Nederlandse Hoge Com-
missaris, A- Th- Lamping, in Djakarte
aflegde-

Dat gebeurde op 8 december 1951;
enkele dagen vo°r het verstrijken van
de termijn, waarbinnen het v°or Neder-
lande's mogelijk was.als gelijkgerechtig-
den in het souvereine Ind°nesic te wor-
den opgenomen-
Duizenden Nederlanders'—in he* ou<je
I.ndie geb°ren en getegen—^haddten nog
geen beslissing gen°men- Weifelden- Ge-
loofden nie4 in de gelijkrech4igheid; in
die open—armen—onteangs4-

Deze Nederlanders hech44en aan he 4
ro°d-wi 4-blauw. aan he 4 land—hun land
waar-v°°r zij Sn de d°nkerste uren van
de Japanse bezetting en de bersiap-4ijd
hun leven veil hadden of wier familie-
leden ermee betaalden- Betealden me4

hun hoofd onder een Japanse sa,murai-
zwaard of met hun gemartelde lichaam
aan het kruishout van Indonesische na'i°
nalisten-

HET HOGE WOORD
DUIZENDEN van deze landgenoten

gingen op die 8e december 1951 door de
knieën, toe n de Nederlandse Hoge Com-
missaris, A- Th. Lamping — vertegen-
woordiger van de regering-Drees in
Dfjakarte verklaarde:

"Vele reeds van geslach4 °p geslacht
in Ind°nesiei gevestigde families zijn als
gevolg van de s°uvereinitei4soverdrach4

in feite vreemdeling in eigen land gewor
den- De Nederlandke regering heeft bij
herhaling als Kaar mening te kennen
gegeven, dat zij de aanvaarding] van het
stiaatshurgerschïap van Indonesië vo°r de
op di4 land georiënteerde Nederlanders
de meest natuurlijke oplossing acht. Nu
de optie-termijn bijna is verstreken,
m°eti men echter constateren, da* n°g
slechts een klein gedeelte het Indonesi-
sche staatsburgerschap heeft aanvaard-
Hieruit blijk* wel da 4 de beslissing—hoe
v°or de hand liggend ztj vo°r velen ook
moge lijken—toch m°eïlijk is.

Aan de Indo-Eur°pese Nederlanders
die terugschrikken voor de draagwijdte
van do beslissing om vo°r het Indonesi-
sche staatsburgerschap te opteren, z°u ik
willen voorh°uden, da4 zij me1 het ne-
men van die beslissing, welke hun na
rijp beraad de juiste lijk 4, ook tegenover
het nageslacht verari*woardl| zijn.

Nfet aanvaarding van het' Indonesisch
staatsburgerschap do°r hen die In-
donesië toch als hun eigen vaderland be-
schouwjen, z°u kunen leiden tet verklei-
ning van de arbeidsmogelijkheden en
dus tet verzwaring van de strijdt on\ het
bestean v°or een deel van de Indo-Eu-
r°pese groep. Dit js een ernstige conse-
quentie die men in hé 4 besej van zijn
verantwoordelijkheid tegenover zich zelf
zowel als tegenover zijn nakomeling-
schap moeilijk zal kunnen aanvaarden"

OF ONTSLAG
Deze woorden van H°ge Commissaris

Lamping — ingegeven do°r Den Haag—
braken he 4 laa4se verze4 in de Indisch-
Nederlandse gelederen. Bij duizenden
kozen de in he 4 oude Indie gewor4elde
landgenoten voor he4 s4aateburgerschap
van de republiek Indonesië. Bij duizen-
den dreef de Nederlandse r egering Neder
landse mannen, vr°uwen en onmondise
kinderen in de armen van presiden4 S°e
karno; brak zij de ruggegraa4 van hen
die drie eeuwen de ruggegraa4 vormden
van he 4 Nederland se bes4uur in o°s4-ln-
die: de Indische Nederlanders-

Ook een deel van he* Nederlandse be-
drijfsleven in Indonesië drukte* door "n
de ver4wijfellng in de Indisch-Nederland
se gelederen. Zij stelde deze landgenoten

voor de keus: Indonesisch staa*sburger
Werden of °n4slag-

He4 mo4ief: "in °nze bedrijven moeten
wij straks een groter percentage Indo-
nesiers opnemen. Wij hebben liever tot
Tndonesier s genaturaliseerde Nederlan-
ders, dan echte Indonesiërs" Soms o°k
werd bij na4uralisa4ie promotie in he4
vooruiteich4 gesteld-

In nevensteand artikel, ontleend aan
de "Telegraaf" van 23 Januari jl-, wor-
den de teestanden waar°nder blijkbaar
nog vele (ex) Nederlanders| in Ind°nesie
leven, op even realistische als drama-
tische wijze getekend. Hoewel de moge-
lijkheid voor spijt-optanten om de Neder
landse na4i°nalitei4 te herkrijgen inmid-
dels is verruimd, zie 4 he 4 er niet naar
uit dat de schrijnende n°od spoedig zal
zijn. gelenigd-
Van hieruit kunnen wij niets ef weinig
doen om de/ opzending van deze ellendi-
gen naar Nederland te bespoedigen-

Wel kunnen wij hun (hopelijk tijdelijke)
nood helpen verzachten-
Nederlandse ingezetenen van Nieuw-

Guinea, wij hebben he4 pïfcn o m een
steuncomité in het leven te roepen tot

hulp aan deze vergeten groep- En wij

willen'straks bij V aankloppen om geld

Het in te zamelen bedrag hopen wu aan
kerkelijke organisaties in Ind°nsie 4er
voorziening in de gevallen van de erg-

ste n°od, te zenden-
Wij Nederlanders in Nieuw.Guinea heb-
ben allen onze eigen moeïlükhedcn,
maafl wat zijn diei vergeleken bij de bi -
tere ellende welke hiernaast wordt ge-

schetst?
Wij hopen wanneer in de komende week
een beroep «p U word4 gedaan, dip niet
te vergeefs zal zijn.

Redactie-

DEUR DICHT
Een verschrikkelijke levenswissel was

ge4rokken op he 4 geweten van tiendui-
zenden Nederlandse ouders. Door he 4 op-
treden voor he 4 Indonesische staatsbur-
gerschap ontnamen zij tegelijkertijd hun
minderjarige — kinderen de Nederland-
se nationaliteit-

Voor de "hardnekkigen" die alles wil-
rten opgeven v°or het beh°ud van hun
Nederlandse nationaliteit en in Neder-
land een nieuwe toekomst bouwden, go°i
i:e D; 'i Haag de deur dicht-

"Overtocht zelf betelen en garan4ie
overleggen vo°r onderdak en onderhoud
in Nederland-

Alleen de vermogenden waren in de
gelegenheid aan deze "kapitele" voor-
waarde van de (in meerderheid socialis-
tische) Nederlandse regering 4e v°ldoen.
Achter bleven de onvermogenden- Over-
geleverd aan he4 ongewisse van he* In-
donosiche' s^aatsburgeriachap- Aanvan-
kelijk n°g beschermd door de papieren
paraplu van de Unie-ste4mit- Na de een-
zijdige opzegging van he 4 statuut door
Indonesië brok °°k deze laatste strohalm
de laatste band met Nederland-

NEDERLANDERS
ACHTTIENDUIZEND kilonrieter ver van
Den Haag, waar een Nederlandse rege-
ring diep in 's rijkszak testte vo°r mil-
joenenhulp aan de "onderontwikkelde
gebieden," gleden duizenden landgeno-
ten naar he 4 pauperisme- Honderden tet
Indonesiërs genaturaliseerde Nederlan-
ders wefrden uit hun betrekkingen gestou.
ten: Nederlandse scholen gesloten; ge~in
nen uit hun woningen gezet. v°nr velen
bleef >n°g slechts de weg naar de kam-
pong open.

T" -. to midden van een vijandige In-
donesische gemeenschap van dikwijls
bedenkelijk allooi, gingen en gaan van-
daag nog Nederlanders hun li-
chamelijke — en kinderen de m°rele on-
dergang tegemoet.
In het tr opische duister van 't oude Ko-
ningsplein verkopen jonge Nederland-
se vrouwen hun lichaam. In de k'ank-
■-.innigengesMeh4 verdwijnen de landge-
noten v°or wie de nood hoger steeg dan
to4 aan de lippen-

In de gevangenissen sluiten de deuren
zich achter de — Nederlandse — kinde-
ren, die, gedreven door de honger, hun
handen niet meer thuis konden houden.

Onder de bruggen, slapen de moeders
met hun kinderen; vo°r wie zelfs in de
kampong geen plaats meer was- N e de r

1 a n d s e m°eders; Nederland-
s e kinderen; do°r een Nederland
e e regering in de verpaupering van he4

Indonesische staatsburgerschap gedreven

NEERBUIGEND
Dit jig een fragment uit een brref die

handelt over het optreden van Neder-
landse ambtearen op de diplomatie-

ke vertegenwoordiging in Djakarte:
"Badend in de gl°rie van hun onaan-

getaste Nederlanderschap zien zrj van
hun veilige hoogte neer 0p de stakkerds
die men me* zOn fraai woord spijtoptan-
ten noem4. Zij wenden zich op zn best

me 4 neerbuigende vriendelijkheid tot de
s4ro°m van smekelingen en luisteren
me 4 een half oor naar de verhalen van
ellende- Zij zijn, immers goede Neder-
landers, die n°°it en te nimmer hun Ne-
derlanderschap hebben verloochend?"

En dit iS de inhoud van de briefjes
die bij honderden door de diploma4reke
vertegenwoordiging worden urtgesrfire-
ven:

"Op Uw verzoek om toelating in Ne-

derland moe 4 onder de huidige omstan-
digheden na ernslige overweging afwij-

zend worden beschik4"

Di 4 zijn de briefjes die bij honderden
Nederladers het begin van het maa -
schappelijk einde hebben 'ingeluid; briei-
jes die de hand deden en doen grijpen

naar de bedelnap; die leidden en leiden
tet prostitutie, tet de ondergang °nder

een brug ergens in Djakarta-
He4 zijn verschrikkelijke consequen-

ties van'de kille cijfers ui 4 Den Haag.

„2000 spijteptenten per jaar naar weae -
land"- He4 is he 4 maximum wat de mi-

nister van Jus4i4ie, Mr. A-C.W. Beerman
kan opbrengen-

HET GETAL
10 000 spijtoptanten— noodgevallen—

wachten in Indonesië-
He4 beteken 4 da4 °ver vijf jaar de laa4-

ste spijoptant in Djaka'ta aan boord kan
gaan; hT4 betekent ook da4 he 4 laatste
'schip nie4 meer volgeboek4 zal zijn-

Over vijf jaar, cxe/lentie, heeft he 4

probleem" van de spijtoptanten zteh-
f opgelost- Aan paupers en parras is

ineenoWe maatschappij geen lang

'"of" SshOMrn'Dr. C. Berkhouwer het

inde Tweede Kamer duidelijk stelde:
Men iSg deze zaak f*"**^

hinden- Men stelle zich voor. er liggen
binden wu» , t water; dan kan
12 drenkelingen in he w r,

men toch ook^met /eggen

Sr 10 ft zomoeten eTen- Evenmin kan
zren wa 4 zij m een ~ eg_
zijn „bekrompen aantal V<L
optanten aanvoer* tsdr4.Warmea

e
geheie

een principieel be^rur ...„(-„„ten wil
toelatin van de groep sp****»

TEGEN DE MUUR
Da4 gebeur* nu; lm dezelfde dagen da4

in Nederland 32000 Marokkaanse kinde-
ren gekleed w°rden; in dezelfde dagen

da* een tet ontroering en barmhartig-
heid gebracht Nederland w<>rdt afgeleüd
naar het wereldvluchtelingenjaar 1960
naar de vluchtelingenkampen in West-
Duitsland- Afgeleid van de ellende waar
onder landgenote)- spijtoptanten in Indo-
nesië wegknakken- In een kampong, een

zenuwinrienting of °nder een brug.
Afgeleid van de verschrikkelijke brie-

ven; beden om hulp waarin stea4:
"Je wee 4 nie4 wa4 he4 is je hongerende
kinderen ia de ogen te moeten zien en
'-c zeggen "ik heb niel meer"

He 4 zijn deze Nederlanders die zich
dagelijks te pletter lopen "P he 4 ambte-
lijke apparaat Van de Nederlandse di-
plomatieke vertegenwoordiging in In-

onesie. Deze verschoppelingen die weg

zouden willen kruipen ui 4 de Indonesi-
sche helstaat. Bij de diplomatieke ver-
tegenwoordiging in Djakarte lrg4 hun

laat-se (levens) kans; daar proberen zij

he 4 Nederlanderschap terug te krijgen

en of toegelaten te worden in ne 4 land
da4 in 1956 - terech4 - zo v°l erbarmen
3000 Hongaren opnam: Nederland-
Daar bij de Nederlandse diplomaten-e
vertegenwoordiging in Djakarte spelen
zich tonelen af, waartegen de
den van ds. Nieuwenhuyzen ui 4 de Ma-
rokkaanse kampen verbleken; waartegen
de woorden, gesproken en geschreven

over de vluchtelingenkampen m Wes4-

Dui4sland, he 4 karakter krijgen van hy-
pocrisie- Liefdadigheid die nie4 in eigen

huis begin 4 is schijnheiligheid.

g (Vervolg op pag- *")



nemen, mPe4 men zich wel realiseren,
dat da 4 rond 50-000 mensen zouden kun-
nen worden"-

He 4 getal beyaal4 dan he4 principe-
Nie4 (je mens. Het is ongelooflijk dat
men zich laat leiden door de gedach-
te van wa "zou kunnen worden" en hier
aan 10 000 landgenoten opoffer - Tiendui-
zend mensen vo°r wie iedere dag ih
Indonesië er één te veel is- Tienduizend
mensen die gered moeten w°rden. Nie*
°ver vijf jaar- NU-

HUN ”BLOEDGROEP”
Ev,.'n ongelooflijk is he 4 da 4 de rege-

ring haar diplomatieke vertegenwoordi-
ging in Djakarla (nog) laa4 welken mcl
"biologische" richtlijnen, waarbij he4
percentage Nederlands bloed in de In-
disch-Nederlandse aderen mede bepa-
lend is v°°r 't terugkrijgen van 't Nede^'
lahderschap- Men vraag 4 zich 4och wel
af waar een Nederlandse regering de
moed vandaan haal 4 stelling te kiezen
tegen de apar4heidspoli4iek iei Zuid-Afri-
ka, 4erwijl Nederlandse ambtenaren in

Djakarte de "bloedgroep" van spijtop-
tanten onderzoeken- Hyp°kri4ischer po-
litiek is nauwelijks denkbaar-
Deze 1' dagen is in Nederland een grote
jeugdac4ie gester4 onder he 4 m°tte "Doe
open De ac4ie is bedoeld om 377 jonge
Inlanders en 390 j°nge Polen ui' de
Wes4duilse vluchtelingenkampen Ohin-
s4ede en Friedrich sfeld 4e helpen- Zij. ven .iaar in "vCvalku en rottende
barakken."
Volgende week s4ar4 in Den Haag—op

Gemeubileerde villa's en bungalow"s
te huur me 4 garage- me 4 en zonder Cen-
traleverwarming en v°orzien van alle
m°ev''ne c°mfort, aan hoofdweg tussen
Apeldoorn en Arnhem- Bij dorp. bushal-
te- Bosrijke omgeving; 5 min- van school

ie en kleine gezinnen.
P- v. Twaarde, Arnhemscheweg 578
Beekbergen, Veluwe, Nederland-

RADIOPROGRAMMA:

ZATERDAG 6 FEBRUARI 1960

2000 Herhaling Nieuws; Aansluitend:
Weerbericht-

"3.ls Muziek op verzoek.
21.00 "High Society": muziek en zang

van de geluidsband van de gelijk-
namige film me* o-a. Bing Crosby,
Grace Kelly. Frank Sinatea en
L°uis Armstrong & zijn band-

-21-32 Het Normarm Luboff koorj.
21 47 Pasodobles door Marcel Feyoo en

zijn; orkes*-
;ü-57 Twp tfckete to pari s: Richard

Hayman en zijn orkest.
22 15 D-nSmuziJek tot besluit dooT het or-

ïif!st van Edmundo Ros, afwisselend
met mng d°or Peggy Lee.

:'... ÖS Sluiting-

ini4iatief van de Oecumenische Jeugd-
raad—een ac4ie vo°r 1 miljoen vluchte-
lingen ui 4 c°mmunis4isch China, in
Hongkong.

He 4 zijn n°bele d°elen. Huichelachtig
echter tegen de achtergrond van de ge-
beurtenissen in Ind°nesie- He 4 is de Ne-
derlandse jeugd niel kwalijk te nemen
da4 zij aan de jeugdige landgenoten in
Indonesic voorbijgaat.

"Vi rgeef het hun; want z jj weten niet
beter.

ZIJ WETEN BETER
KWALIJK, en huichelach4ig blijven wel
de "Red 4 een kind" -actie en de opwi '■:
kende w°orden van een minister van
Maatschappflijk Werk voor de wereld-
vluchtelingen, zolang er onder de brug-
gen van Djakarte nog N e cl e r 1 a n ri-
s e m°eders slapen met Ne d e r 1 a n d-
s e kinderen; zolang er 's avonds op het
Koning-plein j°nge Nederland s e
vrouwen hun lichamen verkopen; z°lang
er op da 4 zölfd'e plein N p d p r I a n (1-
-s e kinderen de l°mpen over zich heen
trekken-

want én d« z° Marokkaans bewogen
ds- Nieuwenhuyzen én do tet barmhartig
heid °proepende minister Kl°mpé weten
beter-

Weten, da4 fn net moeras van de In-
donesische maatschappij NEDER-
LANDSE kinderen hulpeloos weg-
zinken- "Omdat er v°or hen geen plnate
meer Was". Zelfs niet in "VERVALLEN
OF ROTTENDE BARAKKEN", hun dak
is de hemel.

DIT IS VAN MIJ.
Beste kinderen,

Er kwamen twee brieven binnen. Beide
van meisjes.
Wij rekenen erop dat de v°lgende keer
de jongens ook van de partij zijn!

Steren jullie je gedich4jes, verhaal4jes
of mopjes naar: Kripik en Krupuk,

Nieuw-Guinea Koerier, Oranjelaan,
Hollandia-

Weet je nog, da 1 je °ok een schuilnaam
mag gebruiken?

Daaaaaaaag,
Kripik en krupuk.

Wee 4 je wat ik; zag?
Op een dag?
Een klein meisje,
Da 4a 4 een ijsje-

Moedertje-
Mijn zusje Liesje was °p een dag ziek-
Ansje riep ze "Ik voel me zo naar! Het
is net of de kamer draait- Meester
vertelde dat de aarde draait, nu wee 4
ik da 4 da4 waar is-

Ansje-
Z°ek de bloemen en plantennamen.

De oplossing vind je hieronder.
1 Moeten wij n°g langer beraadslagen?

Zei Piet tegen Jan,
2 Zegl Kees, gaf jij een klap? Per onge-

luk meneer-
-3 Malle Lies, Wa* d°e je nu zei moeder.
4 Brei eens wat loSSer Ingel zei juf-
-5 Wie is daar? Een klant An, antwoor-

de Marietje.
"eue^ucj g

3uuog f ariOT e jBddßj^ z BjOqjoo l

KriPik en Kru-Puk Kaant
GEVAARLIJK SPEL.

Hé, waar kom 4 da 4 vandaan, zei Torn,
tegen zichzelf, en raapte he 4 papier4je
op. He 4 zag er °ud ui 4 en op de vouwen
was he 4 bijna do°rgesleten- T°en hij he 4
open maakte, bleek he 4 een brief te zijn,
waar "lieve °uders" boven stond-
Maar 4ijd om te lezen, had hij nu nie4.
Er was nog zoveel te sjouwen e>n in te
pakken- Vanav°nd dan maar dach4 hij,
en stopte de brief in zijn zak-
Maar 's av°nds kwam er van he 4 lezen
ook niete, wan 4 4°en s4°nd de hele fami-
lie op Schiphol, nam van iedereen af-
scheid en stapte in he 4 vliegtuig naar
Nieuw-Zeeland-
En omdat Torn voor de eerste keer van
zijn leven in een vliegtuig zat, was er
zoveel te zien en te bekijken, dat hij het
papiertje helemaal vergat-

Pas toen op het vliegveld in Sydney
zijn zakken afzocht naar een stukje

kauwgom, voelde hij het briefje weer-
S4raks in he 4 vliegtuig beslist kijken, zei
hij tegen zichzelf.

En teen he4 vliegteig dan °ok nog
maar me 4 de miljoenen lich4jes van
Sydney achter z jch gelaten had, had
Torn zich al op een hoekplaa4sje ver-
schaf4, deed he 4 lampje boven zijn steel
aan en beg°n te lezen.

~Lieve ouders, las hij," he4 is al wel
heel lang geleden, da 4 U n°g iets van mij
hebt gehoord. Ik durfde U niet meer te
schrijven, nadat ik zo plotseling verdwe.

nen was. Maar nu ik zwaar ziek ben en
de dok4er mij vanm°rgen verteld heeft,
da 4 ik nie4 meer beter kan worden, moet
ik U nog eenmaal vergiffenis vragen
v°°r al he 4 verdrie 4 en de zorgen, die ik
U heb bereid. Maar ik wil proberen he4
weer goed te maken- Me 4 he 4 geld, dat
ik van U heb weggenomen teen ik ver-
4r°k, heb ik hier in Nieuw-Zeeland goe-
de zaken gedaan en ik heb he4 bedrag
in deze jaren vertienvoudigd- Mijn
vriend John, de "Manke Rooie", zoals hij
hier w°rd4 genoemd, zal v°lgende maand
naar Nederland verdekken en hij heef4
mij beloofd he 4 geld aan U te zuilen
brengen- Ik hoop, da4 U er na alle zor-
gen, die U heb 4 gehad een onbezorgde
levensavond door zu j.t hebben-

Vaarwel lieve °uders, een laa4ste gi-oe4
van Uw liefhebbende z°on Karel"-

(vervolg van pag- 2)

(Advertentie)

Ondanks alle kritiek
hulde aan het

BESTUUR
C.VV.N.G. - PERSBKDING

NIMROD

EERSTE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT

"Een gif 4van iedere burger ad- 100
"on 4 geef 4 ons he 4

HOLLANDIA MONUMENT
' .. O Hollandia f- 113,—

WIE VOLGT?
:_ __ . .... )

Wij geven me' blijdschap kermis van
de geboorte van °ns dochtertje en zusje:

LINDA
H- Terlaak-
M. Tlerlaak-Martens.
Rudy.
Hollandia, 5 februari 1960

'"".-.. HAVEN:
In verband met de enorme lengte van

e film:
"PEYTON PLACE"

zijn de prijzen verhoogd t.w- van f- 2,50
tot f. 3,_; van f. 1.75 to 4 f. 2.—
Zondag 7 febr- ïn REK HAVEN:
Ma4ince aanvang 10-30 uur, de film

"ZORRO'S ZOON"
kiiideren f. 1,50; ouders n°rmale prijs.

REK Hollandia-Binnen vertoont °p:
7-2 "Fort Bowie" Opstand der Apachen
8-2 "Peyten Place" D°rp der verderf
18 jaar en ouder-
-9-2 „Ivanhoe"
REK CENTIFAR:
R-2 "De drie Mn*etfe"s"
7-2 "Ivanhoe"

OR.HCNT THEATER verteon4 heden 6-2
en morgen 7-2
"TH" BRIDGE ON THE RIVER KWAI"
Slech4' ,-én voorstelling per av°nd. aan-
vang 20-90 uur-
Dagelijks gelegenheid tet telefonische
r<laa4sbespreking onder no. Hla- 135
Vanaf maandag 8-2: De grote karakter-
speler en de ster van vele beroe-mrle
films: Pkul Mnni in de fel dramatech-
film:
"THE STRANGER ON THE PROWL"
Medesne!e'.'s: Joan L°.rring en Vitteri°
Manurcte.,
Hel kind -an de sloppen. op?rejaa,ïd als
e.p'.\ dolle h°nd!
De film, die U zal vastkluisteren aan
Uw stoel, beklemmend, dramatisch, aan-
grijpend!
Sterk en subliem filmspel
Holl—Binnen heden: Putra Bertopeng.

Zaterdag 13 febr- groot "HAWAIAN
CONCOURS". Ach* deelnemende foands
Na afl°op "Han^aran night" m-m-v. de
".live Rockets". Demonstratie originele
T°ngg;,\ en Hula-hula dansen cd.
Entree Zigoleden f- 1.50; nie4 leden
f. 2.50- Geen reservering van plaateen-
Aanvang 20-30 uur- T°egangskaarten
vanaf 8 febr. verkrijgbaar bij Zig°-be-
stuursleden en bij resteurant Ma Pan-
taivveg Holl.-Binnen-

Taarten "ebak, fondantjes- spitsjes, cake
makanar ketjil, salades.
DE VAKMAN.

Langs deze weg danken wij vrienden
en kennissen, en v°oral het pers°neel
van de Havendirectie, de Technische
I'iens4, de Centeale afdeling te Hollandia
en °ok de leden va,v i-v. VIOS, v°or
d|e be4oonde belangsf4! Hing bij ons hu-
welijk ondervonden.
Fam- A- Rijkse-Brouwer-

Maandag opent
"KOFFIEHUIS HOLLANDIA"

t/o douahekan4. naven- Geopend van
07 00 — 18.00 uur

Hedenavond verwacht:
VERSE DRUIVEN

"SELECTA"

TE KOOP: electrolux ijskast 60 lte- z-g-a-
-n me' toebehoren. Vraagprijs f- 600,—;
radio f. 50,—; Agfa kleinbeeld f. 50,—
Ti ü 192 te 4 1400 uur-

LUCHTPOSTSLUITINGEN IN DE KO-
MENDE WEEK.
Maandag: Merauke. - Tanahmerah -
Biak (extea 06-30 u-;
Dinsdag: Wamena-
W°erisdag: Biak— Manokwari— Lae —

Sydney-
Vrijdag: Biak - Manokwarie - Sorong

Amsterdam -Djakarte-
Zaterdag: Biak - FakFak - Sorong .
Man°kwarie - Amsterdam-

VERTROUWDE

PREPARATEN

VITAMINES
Hoogwaardige Aceplex-Multi dragee».

Aangenaam smakende
Vitamlne-C tabletten
in praktische kokers

ZONNEBRANDEMULSIE
voor bescherming

zonder dat de huid glimt

JODIUMTINCTUUR
in onbreekbare verpakking

VERZACHTENDE THIJMSTROOP
PRAKTISCHE HUIDZALVEN

voor verzachting en desinfectie

f.

Te k°°p aangeboden:
1 Volkswagen Pick-Up 1 jaar oud- In
zeer goede staat- 26000 km- gelopen.
1 Chevrole4 Pick-Up V. ton 1954
Te zien en te bevragen: Zendingskan-
toor Berg en Dal Hla- 160
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