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Weigering luchtuaartrechtenKLM
Minister acht dit grievend.maar regering nog niet

afgedaan.
Minister Luns meerit dat de grote lucht

vaartmaatschappUen bang ziln de KLM
4e zien verschijnen aan de Amerikaanse
wes4kust. De minis4er zei di 4 za4erdag
in een vraaggesprek v°°r de 4elevisie
naar aanleiding van de Amerikaanse
weigering om de KLM landingsrechten
in L°s Angelos te geven. Hij acht he4
grievend da4 Nederland als he 4 ware ge-
straf4 word 4 v°or he 4 hebben van een
ui4s4ekende luch4vaar4maa4schappi1-

Minister Luns zei verder te geloven
dat men in Amerika denkt Nederland
met minder consideratie te kunnen be-
handelen dan sommige andere landen

die in politiek opzicht v°or Washingkm
onplezierig z°uden kunnen worden De
bewindsman voegde hieraan 4oe, dat de
kwes4ie "oor de Nederlandse regering
nie4 is af, adaan-

Grondige schoonmaak
In Algiers, rechtstreeks

door Parijs
De drie Franse minis4er die do°r Pre-

siden4 de Gaulle naar AlgeriJe zijn ge-
s4uurd, °m een grondige zuivering vo°r
4e bereiden, zijn in Algiers gearriveerd-
He4zün de nieuwbenoemde minister van
Defensie, de minis4er van Binnenlandse
Zaken, Cha4enay en de minis4er van
Jus4i4ie Michelet. Zi 1 worden vergezeld
Van de directeur van de nationale vei-
ligheidsdienst, Verdier.

Waarnemers in Algiers merken op da4
de verantwoordelijkheid vo°r een gro4e
scho°nmaak hiermee ui 4 handen van de
au4ori4eiten in Algerije is genomen en
rechtsreeks bij de regering in PariJs
kom 4 4e berusten-

De drie ministers kunnen hun bevin-
dingen woensdag rapporteren aan de
ministerraad in de Franse hoofdstad.

Schrikbewind in
Dominicaanse Republiek.

Pan-Amerikaanse
Staten bijeen

De Raad van de ui 4 21 landen bestaan-
de Organisatie van Amerikaanse Staten
zal vandaag in Washington in spoed-
zitting bijeenkomen, ter bespreking van
berichten over massa-arrestaties in de
Dominicaanse Republiek-

De Venezolaanse ambassadeur heeft
om deze bijeenkomst verzocht daar naar
het oordeel van zijn regering het schrik-
bewind van de Dominicaanse dictator
TruJillo me 4 de dag erger wordt-

De New Vork Times meldt dat de
laatste Wd minstenB 850 mensen ziJn
gearresteerd, die in een concentratie-
kamp van de hoofstad zitten opgesloten.
Veertig mensen z°uden deze week tot
zware gevangenisstraffen zijn veroor-
deeld.

In New Vork hebben zaterdag 200

Dominica- rse ballingen voor he 4 con-
sulaa4 vai hun land gedemons4reerd-

Zit trol ken daarna in opkich4 naa he 4
gebouw van de Ver- NaUes, waar een
van de betogers een 4oespraak hiel<

Strenge straffen voc
Hakenkruis tekenaars

in Keulen
In Keulen heef 4 de openbare aan-

klager strenge straffen geelst 4egen twee
Jongemannen die °p de av°nd v°or Kers 4
mis de synagoe in die s4ad hebben be-
smeurd me 4hakenkruizen en an4i-io°dse
leuzen. Een van de daders hoorde twee
iaar en 3 maanden 4egen zich eisen, de
andere één jaal' en 9 maanden-

De openbare aanklager meende da 4 er
ach4er di 4 inciden4 geen bepaalde orga-
nisatie zi4 en da 4 niet kon worden gespr°
ken van een wel°verw°gen an4i-semi-
4ische ac4ie.

Nader word 4 berich4 dat de recht-
bank in Keulen de 4wee jongemannen
veroordeeld heef 4 k) 4 4ien en veer4ien
maaden gevangenisstraf-,Vo°r deze rech4
zaak bes4°nd zeer veel belangstelling, om
dat de kliederpartü in Keulen het be-
gin vormde van de anti-semltische actie
die spoedig daarop over vele landen
uitbreidde-

Amerika daagt Rusland
uit non-agressie te

bewijzen

He 4 Amerikaanse ministerie van Bui-
4enlandse Zaken heeft Moskou uitge-
daagd te bewiJzen da 4 agressieve be-
doelingen haar vreemd zijn- In een
commentaar op hel communiqué van de
landen van het Warschau-pact zegt Was-
hington, dat de passages hierin over de
vredelievende bedoelingen van deze lan-
den m°eiliJk te riJmen zijn met de drei-
gementen van eenzijdige actie betref-
fende Duitsland. V°lgens het state De-
par4men4 i 3 he4 sluiten van een nie4-aan
valsverdrag tussen Nate-landen en de
landen van he 4 Warschaupac4 nie4 no-
dig- De Ver- S4a4en ,zo word4 gezegd
hebben zich d°or he 4 onder4ekenen van
het UNO-handves4 al verplich4 geen ge-
weld te gebruiken bij de regeling van
internalonale geschillen-

Rusland wal kernproeven
stoppen. China acht

zich nietgebonden aan
verdrag.

De Sovje4-Unie is bereid °m terstond
een ve'drag te ondertekenen ter beën-
diging van de proeven me 4kernwapen?
me 4 daaraan verb°nden een passend
internationaal teezich4, Premier Chroes-
tsjev heeft di 4 in een an4woord op een
brief aan p!'of- Pauwei, voorzi44er van
de wereldfederatie van deskundigen op
het gebied van de exacte wetenschap-
pen medegedeeld- Rusland is vastbe-
sloten, schriJft de SovJet-premier, <>m
de kernpr°even achterwege te laten als
het westen zulks ook d°et.
Intussen heeft communistisch China al
laten weten dat het zich niet gebonden
acht aan enige ontiwapeningpovereenr-
komst die wordt gesloten buiten haar
om-

Communistenrel op
Cuba

Op Cuba hebben naar aanleiding van
het bezoek van de Russische vicepre-
mier Mikojan communistische demon-
straties plaats gehad. K°rt nadat Miko-
Jan een krans had gelegd bil het stand-
beeld van de vriJheidsheid, probeerden
demonstranten deze weg te halen.

Ook maakten zij aanstalten de Rus-
sische vlag te vervangen do°r de Cu-
baanse- De politie loste waarschuwings-
schoten °m de menigte te verspreiden-
Twintig mensen werden gearresteerd-
He4 inciden4 v°nd plaatB, terwiJl Miko-
jan enkele hjonderden meter 3 verder
een Russische tentoonstelling opende-
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Stichting Christelijk
Militair Tehuis

Een deze dagen is begonnen met de
b°uw van een nieuw Christelijk Mili-
tair Tehuis nabij de oliesteiger aan de
haven van Hollandia ter vervafngijng
van helt bestaande houten gebouw op
het terrein "Witte Olifant".

WegenB saneringsplannen zal het hui-
dige gebouwtje dat ln de l°op van de
jaren bovendien te klein was gew°rden
en langzamerhand in een bouwvallige
staat was k°men te verkeren, moeten
verdwijnen- ReedB tWee jaar geledefn
werd door de S4ich4ing "Christelijk Mi-
litair TehuiB" een plan ontworpen voor
een nieuw en modern pand. Twee keer
werd een terrein aangewezen v°or de
bouw, maar wegens wijziging van de
bestemming van de aagewezen bouw-
grond moest de ui4voering van he 4 plan
uitgesteld worden- Tenslo44e werd de-
fini4ief een 4errein nabij de oliesteiger
aan de haven teegewezen, zoda4 men nu
kan beginnen me 4 de nieuwbouw.

De Bond OoBt en Wes4 in Nederland
fourneerde he 4 grootste deel van de
fondsen, terwijl bovendien een gro/tt
bedrag werd ingezameld van een onlangs
in Hollandia gehouden loterij-

De bouw w°rdt uitgevoerd door de
Amsterdamse Ballast Maatschappij on-
der architec4uur van ir- A- van N°ort-
wijk- He4 nieuwe pand zal bestaan ui 4
he 4 hoofdgebouw en een wening voor
de beheerder- De zaal, ter groo44e van 10
x 12,5 m., zal aansluiten °p een gi'oo4
terraB da 4 aan zee is geprojecteerd-
Dit terras wordt aan één zijde geflan-j
keerd door een pergola, terwijl in het
terras uitsparingen in de grond zullen
werden aangebracht vo°r het aan bren-
gen van planten- Aanslüutend op dp
zaal zijn een kleine vergaderkamer, een
tepruimte en de toiletten ontw°rpen-
Tegen het hoofdgebouw zal de worfing
van de beheerder verrijzen. Het dak
zal ruBten °p een houten span'tconBtruc-
-4ie, terwijl de wanden uit betenvorm-
stenen zullen worden opgetrokken.

Ben parkeerplaats naast hel gebouw
is in de plannen opgenomen, aangezien
er rekening mee word 4 gehouden dal des
; o rdags kerkdiens4en in de zaal zullen
plaats vinden-

Het nieuwe Christelijk Militair Te-
huis zal ongeveer over een jaar gereed
zijn-

PrijzenNationale
Schrift-en Tekenwedstrijd

Z°als bekend is een groot aantal prij-
zen van de nationale schrijf- en teken-
wedstrijd in Nederlands Nieuw Guinea
gevallen- In toteal tel 4 di 4 land 15 prijs-
winnaars- De bekrolonde inzendingen
sijn sedert 2 Januari Jl- geëxposeerd in
het Koninklijk Instituut v°or de Tr°prii
4e Amsterdam alwaar op 29 januari jl-
de uitreiking van de 7 in Nederland ge-
wonnen eerB4e Koninkrijkprijzen plaa4s
vond d°°r dr- W. Drees. In Nederlands
Nieuw Guinea hebben 42 scholen ajin
deze weds4rijd deelgen°men- De uit-
slag in Nieuw Guinea luidt als volg 4:
Derde K°ninkrijkprijs: A- Demeteu te
Hollandia (pakket tekenben°digdheden
ter waarde van f. 25,—)
1: erste regionale prijs (beeldzegelafbums)
& Demetou te Hollandia, H- Pupella
t. Sorong, P. Depondoë 4e Hollandia,
PI Kilmaskassu te Fak-Fak (PMS Mano-
kwarl, E- Zoutendijk 4e Manokwari.
Tweede regionale prijs (pakket teken-

benodigdheden ter waarde van f. 20,—)
j. Korita te Merauke, H- Lic te Sorong
F- Korwa te Hollandia, .1. Sawaky te
Manokwari, D- Akwan eiland Roon-
V'rde regi»nale prijs (Schooivulpennrn)
,T. De Grave te Manokwari, G- Koraag
4e Sorong, A- Deda te Hollandia, H.
Irinf te Fak-Fak, A. Rumbiak te Manu-
babo (eiland Biak).

Bijzondere prijs voor het beste werk-

stuk in de afdeling tekenen, (fiets): M-
Kilmaskassu te Fak-Fak (PMS Mano-
kwari).
Bi.iz°ndere prijs voor het beste werk-
stuk in de afdeling schrijven (fiets):
A- Demetou te Hollandia-

Bovendien zal aan 39 leerlingen in
Nieuw Guinea een troostprijs worden
uitgereikt.

Kris enKras door nieuws uit liedenend
—De minister van Binnenlandse Zaken
heeft de kritiek, die °nlangs in de Eer-
ste Kamer werd geui4 tegen he 4 op4reden
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
beantwo°rd met, te zipggen, dat
dienst nu eenmaal een n°odzakeliik
kwaad is. "De veiligheidsdienst func-
tioneert goed, men neemt he 4 secuur met
de rech4szekerheid en een speciale Ka-
mjrr-Cbmmissie con4roleert wel defee-
liJk he 4 doen en laten van de BVD",
aldus de Bewindsman-

Aans4aande, aankomende, administra-
tieve of hoe al die ambtenaren m°gen
heten, beh°even na deze geruststellende
wo°rden dus geen angst meer te hebben
voor de BVD-
—Bijenhouders in he* Gooi vertelden,
da 4 ze de drooglegging van Oost-Flevo-
land bijzonder prettig vinden- Waar°m?
Wel, in dat nog w°este land groeien
eindeloze velden zogenaamde moeras-
andiJvie en toen die vorig jaar im bloei
stond, gingen de nijvere biJtjeB er in
4roepen op a^ om de honing er ui!*- te
halen- Da* werd voor de imkers een
ware honing-sensatie! He' bUenvolkJe
zorgde per "wolk" wel voor zon 40 a
50 pond honing. Er waren zelfs uitschie-
ters bil van 100 pond-
—Geen enkele statistiek in ons land,
waar statis tieken toch zo welig tieren,
geef 4 een indruk van he 4 aantal" op-
sporingen ten gevolge van kopen op af-
beteling. Toch is al menig huisgefzii?
do°r k°opziekte en kor4zich4igheid in een
financiële afgrond ges4°rt,- Vooral de
drang naar een televisie-4oestel speel 4
do mensen enorm veel parten-
—De Raad van de Luchtvaart zal begin
maart éér4van de ergste en geheimzin-
nigste vliegrampen te behandelen krilgen
die er oojt bij de KLM plaats v°nd< Het
betref' hier' de verdwijning van de'Su-
pe.rconstella4ion "Hugo. de Grpot", die op
11 a«(jus4us 1958 me 4 99 inzittenden aan
boord ten Westen van lerland veron-
gelukte-
—De drie grote vakcentrales zonden een
uitv°erig adres aan de regering, waarin
gezegd wordt, dat het stakingsrecht bij
de Wet moet w°rden geregeld- Naar de
mening van de vakbonden moel de mo-
gelijkheid van staking, als uiterste mid-
del v°°r het bewaren van_ een redelijk
evenwicht 4ussen werknemers en werk-
gevers, van grote betekenis worden ge-
acht.—Een felle "neeuwJacht werd| in, de!
nacht van zaterdag °p zondag twee> Jon-
gemannen ui 4 Dieren no°d|lot%. Toen
ze in de omgeving van Ellekom een on-
bewaakte overweg wilden overß'feken
werden ze do°r een trein/ ui* de richting
Arnhem gegrepen- Men had de gehele
zondag nodig om hun steffelWk overschot
le indentificeren-

—Behalve het bewoonde deel van Tuin-
dorp-Oostzaan, da 4 inmiddels geheel
droog jS] kom 4 aan he 4 eind van deze
week o°k de polder Oosteaan droog te
stean. De bewoners krijgen n°g deze
week een voorlopige schadevergoeding
van 60 %>" Zoals bekend, zal het Natio-
naal Rampenfonds de door de slacht-
offers opgelopen materiële schade vo°r
de volle honderd procent vergoeden.
Inmiddels zijn militairen met vracht-
wagens ingeschakeld °m de stapei s be-
dorven meubilair van de stoepen weg
te halen- De gemeente-reinigingsdienst
kon het opru imwerk alleen niet meer
aan-
—Duizenden uit Indonesië gerepatrieer-
den hebben in Den Haag geluisterd! naar
tal van sprekers, onder wie de schriJver
Johan Fabrlcius, die een stevig pleid°oi
hielden voor een ruimere toelating van
spijtoptanten in Nederland. Opgemerkt
werd, dat er Jaarlijks rond 2000 van hen
worden toegelaten, een aantel, da 4 aan-
zienlijk moe* worden verho°gd gezien
he 4 fei4, da* er ruim 14000> aanvragen
voor een vlsum zMn-
—BiJ de opening van de textiel-vakbeurs
in hr-t Amsterdamse R-A.I-gebouw werd
°nder meel' gezegd: "De dajmesmode-
kleuron vo,or he 4 aans4aande zomer-
seizoen zijn: zach4 lila, bruin in tel van
varia4ies van lich4 4ot donker en verder
combina4ies van zwart en wi4-"
Voor wie he 4 interesseert: de heren zul-
len he 4 meer bij bronsgroen, geelbruin
°f grijsblauw houden-
—ln Amersfoort toonde een man bij-
zonder veel interesse in bontmantels.
Hij had al een prachtverzameling van
do moois4e en duurste mantelB thuis, een
collectie, waarop menig filmster Jaloers
zou ziln geworden- Echter, toen dei po-
litie argwaan; begon te koesteren, bleek
dat alle mantels- van diefstal afkomstife
waren. De man trok er ' s nachts op uil
en te.rwiJl hiJ de "kraakjes pleegde"
funTeerde vTouwlief als uitkijkpos4-
—Den Haag heeft op de gemeentebe-
groting van dit Jaar maar even een
tekort van 8,5 miljoen gulden- De resi-
den4ie heef 4 bovendien een achterstend
aan investeringen van 73 milj°en, het
onderh°ud van straten en pleinen raakt
in het gedrang, de Haagse Tram levert
een laarliJks tekort op van 4 miljoen
k°r4om. regeringsBted ziJn I 8 ook nie4
alles, al zi4 Je wel lekker dich4 bij het
vuur.—"Heren inbrekers, doe geen moeiijte;
er valt nie4» te halen," stond er °p een
brandkast Van een kantoor in Vlaar-
dingen-* NaaBt de kast lag een rijksdaal-
der "voor de moeite"- Op een nacht
kwam er een inbreker. De brandkas4
bleef onbeschadigd, maar de rijksdaal-
der was verdwenen-
t



Spiegel van het Verleden

Nagewuifddoor dankbare bevalking.
He 4 volgende gebeurde in de 4ijd, da 4

een Hoofd van Plaatselijk Bestuur nog
"Tuan Hezah-heber "was en alB een zeer^hoge Tuan Besar werd verwelkomd, teen'
Papoease vr°uwen een techt van 3 dagen
me 4 een prauw ondernamen °m de eer-
ste blanke baby te zien.

Het bezoeken van kampongs en be-
volkingsnederzettingen is altijd een won
derlijk iets. Bij "Hoog Bezoek" is er
verwondering aan beide kanten- Men
kijkt naar elkaar en bekijkt elkaar^groet en 'wordt begroet, in een dorp
waar een school i 8 door een onderwijzer
met een groepje van zijn beste leer-
lingen die het Wilhelmus spelen, waar-
voor ze bij voorkeur een extra z°nnig
plekje uitkiezen,, zodat de bezoekers
stram en "stralend" in de houding die-
nen te stean- Meer dan eens is dan ook
ons beroemde An4hem halverwege de
nek omgedraaid, wanneer een goer°e
m°edig aan een derde of soms zelfs
aan een vierde couple4 begon. Nie4 ui 4
bezwaar tegen ons onvolprezen volks-
lied, wel ui 4 bezwaar tegen de "houding"
in de brandende 4rop9nz°n-

Wanneer er geen school i 8 misisen
zowel de dorpsbewoners als de bezoe-
kers hun cam°uflage om hun verlegen-
heid v°°relkaar achter te verbergen, of
om de werkelijke on4moe4ing n°g even
ui 4 te stellen-

Wan 4 wa 4 zeg 4 men en wat doe 4 men,
bij een bezoek? Hoe moe 4 de Gezags-
drager zich een houding geven, als een
gesprek vanwege de taalbarrière niet
mogelijk blijkt? Natuurlijk ziJn er dan
t°lken bil de hand, maar het bliJf4 dan
toch maar een moeiliJke zaak-

Ingewikkelder werd het wanneer een
hogere functionari 8, bv- een Assistent
Resident van Ternate en later van Am-
b°n op bezoek kwam-

Som3 leek het dan alsof dergelüke be-
zoekers aangenaam bezig gehouden m°e8

ten worden. Ze bezochten de school om
iets over de "vooruitgang" aan de weet
te komen en °p de hoofdplaats werden
volksdansen georganiseerd en de laatste,
werden kennelijk met meer animo bij-
gewoond dan de moeizame Btamelingen
van leerlingen, die toch wel echt hun
bes 4 deden.

Dit verBchil in animo is geen enkele
Papoea °ntgaan, en °ok nu ontgaat het
niemand.

We gingen samen op tournee, de Ge-
zaghebber en ik- Doel wa» een bezoek
4e brengen aan de d°rpen in de Steaa4
Selé- Langs de m°dderige kusten van
de vloedbosrijke kusten lagen hier en
daar kleine dorpJes. Wrak aanlegsteiger-
tJe, enkele huizen op palen en verder
boven het slik van de biJ eb droog-
vallende gronden-
We v°eren met een motorboot, een van
de beroemde en beruchte dubbel letter-
serie, ditmaal wa8 het de K-K; een
steiJkijzervormig scheepje voor rivier-
yaar4 geb°uwd, maar hier gebruik 4 v°or
de vaar 4 tessen do eilanden-

Bij he 4 4weede dorp ging he 4 een beet-
je mis, nu Ja, minder vl°4 dan- Fei-
telijk is het niel helemaal eerlijk van
me wat ik nu vertel .wan 4 mijn vriend
he4 HPB was tenslott e geen zeemanszoon
en dat brengt wonderlijke situaties met
zich mee in een land waar men vooral
destijds vaak boven het water rare
stunts moest uithalen-

We kwamen dus aan, meerden aan he4
steigertJe en he 4 HPB ging het eers4
aan wal- HiJ was een_goed ambtenaar,
administratief aangelegd, maar wel wat
verlegen misschien in de °mgang met
mensen, nu ja nu waren dat ook welzeer merkwaardige mensen, dat moe 4
gezegd-

HiJ trok dan ook meestal zijn "diens4-
gezicht" biJ aankomB! later trok <jati
wel wat bij. Hier bleek het echter uitermate moeiliJk om althans een schijn-
van waardigheid op te houden, want
hij had n°g geen drie steppen op het
wrakke steigertje geze4, of daar kraakte
iets, daar boog nog meer do°r en - -daar stond hiJ. TameliJk zwaar van ge-
wicht, durfde hij geen step meer te ver-ze4ten. Onder hem de "geurende" mod-
der, achter hem de doorbuigende plan-
ken van de steiger- HiJ kon of durfdenoch voor noch achteruit, en elke po-
ging om hem te hulp te komen werd
me 4een flinke dosis angs4 en dus streng-
heid in ziJn stem van de hand gewezen:
zodra er nog iemand bij kwam zou desteiger het begeven (Immers- Wat tedoen? Hij liet alle waardigheid varen
en ging zitten. In die houding won hiJ
ziJn zelfvertrouwen en gaf bevelen- Dekepala kampong moBet planken bren-
gen!! Waarvandaan? Kon hem dat wat
schelen: direct, wanl anders Ja,
dan valt ie, zeiden de mensen-

Er moest. Wa 4 gebeuren, da 4 was dui-
delijk- Snel overza.g jk de situatie, en
me 4 enkele steppen was ik zelf aan wal-
Kon dat. dan? Na4uurlMk, als ,ie maar
le4 op de plekken waar de mensen zelf
hun v°eten ze44en, langs de kanten, wel
vlak langs he 4 water, maar veilig, want
daar lagen de dikste balken onder he4
s4eiger4je- Mijn bed°eing was de Ke-
pala te helpen, maar hiJ had er al iets
op gevonden- HiJ brak nl. de planken
van de vloer van ziJn eigen huis, die
lagen tech 108 en zo werd een tameliJk
betrouwbaar h°ewel losliggend pad ge-
plaveid van de zittende HPB naar de
wal. Tussen twee dorptelingen bereikte
hiJ veilig de wal, hoewel zijn witte pak
even erg geleden had als hijzelf-

We sjpraken met de mensen, hadden
het over medische hulp (wat waren er
een mensen met wonden) schooiWerk
en natuurlijk de "vooruitgang"- Er moe*
nog heel wat gebeuren hier, vertelde
het HPB- Waarop de Kepala Kampong
Zeker, Tuan Besar, in de eerste plaats
een nieuwe aanlegsteiger- De man had
kenneliJk gev°el voor humor, da 4 merkte
het HPB ook op en weldra begon er een
tamelijk geanimeerd gesprek-

Na geruime 4iJd maakten we ons °p,
te vertrekken- We hadden vele wonden
verbopdien, ik had e-nkere- patiënten'
opgez°cht en wat medicijnen uitgereikt
en daar gingen we dan weer-

De aanlegsteiger wa 3 in4ussen ver-
riJk4 me 4 zo wa 4 de hele vl°er van he4
huis van de kepala kampong (dorps-
hoofd) en z°nder enig bezwaar, schreed
nu he 4 HPB, waardig, ondanks zijn vui-
le wi4te pak, naar de boot.

We lieten °ns zakken, handen en voe-
ten gebruikend °m nie4 ui 4te gliJedn, en
zo stenden we dan weer op he 4 achter-
dek van o nze K-K-

Daar lag een grote tros cocos4ouw op-
geschoten 404 een formidabele ring.
Vlak achter die 4ros stend °ns HPB me 4

de rug naar de boeg van de boot-
De teossen werden losgesmeten, de

machine begon te draaien en daar gin_
gen we. Alles wat kon lopen was aan
k°imen rennen en alle dorpsbew°ners
stenden op het eind van de steiger, de
meesten zaten op de wrakke leggers, ze
negeerden de plarken van he 4 burge-
meeBtershuis.

"Die steigers vallen bliJkbbar tbcb,
nog wel mee" vond hiJ- Ach ja, alB Jemaar weet waar je Je voeten moet zet-ten"

We v°eren, de mensen gingen staan
en teen staken ze spontaan hun handen
°mhoog en wuifden ons vaarwel.
" Kijk", zei het HPB, "dat is enig, daargaan we nagewuifd door de dankbare
bevolking" en hiJ stak ziJn hand omhoog
°ffl teru g te wuiven-

Zover kwam het evenwel niet, wantJuist op dat ogenblik, ramde onze K-K
een rj£ dat door het troebele water niet
le zien waB en met een schok zaten we
vast- Door dit plotselinge halt, sloeg het
HPB achter°ver precies in de ring van
de c°costros- Zijn benen en hoofd steken
er ui 4, en daar lag hiJ klem, dubbelge-
gev°uwen-

T°en daverde een lachsalvo van de
bemanning 108, en de dorpelingen Joel-
den mee. Nada4 de Gezagsdrager was
bevrijd ui 4 zijn benarde posi4ie lachte
hiJ zelf onbedaarlijk mee- Nu teen was
er geen houden meer aan. De steiger
dreunde van he 4 voe4ge4rappel en ze
loeiden.

De v°!wassen mannen spr°ngcn me-
teen te water, hielpen duwen, maar het
gaf niets, We moesten wachten tot de
vloed kwam-

Toen brachten de mensen een tro?
rijpe pisang en daarvan zaten we te
e4en terwiJl de glunderende gezK'h4en
van de mannen boven de rand van de
boo4, waaraan ze zich vas4hielden, cns
lachend toeknikten-

"Die mensen vallen me bes 4 mee."
v°nd de Gezaghebber. Da 4 waB zo-
Ach ja, belangstelling win 4 he4van waar
digheid, wil zijn allen mensen, da 4 heb-
ben we immers gemeen-

Na 4wee uur ver4r°kken we en nu echt
nagewuifd d°or de dankbaar lachende
bevolking "dankbaar omdat ze ons had-
den kunnen helpen"

F-C.K
Commlsie

Georganiseerd Overleg
De commissie van Georganiseerd Over

leg v°°r personeelsbelangen kwam
i:i buitengewone vergadering biJ-
een ter bespreking van de bij de scheeps
werf fe Manokwari gerezen moeilijkhe-
den-

De commiBSie nam kennis van de oor-
zaken die tot de moeilijkheden te Mano-
kwari hebben geleid en yan de door de
werknemers biJ de scheepswerf geuite
desidsrate- Nadat de voorzitter er op had
gewezen, dat de Overheid de naar voren
gebrachte bezwaren belangrijk genoeg
acht om centraal tet spoedige voorzie-
ningen te k°men, besloot de commissie
de gouverneur te adviseren °p korte ter-
miJn de volgende maatregelen te tref-
fen:
a. he4 binnen een termiJn van tWee

maanden tet stand brengen van een
voor de scheepswerf Konijnenburg

geldend arbeidsreglemen*
b- een onderz°ek naar de minimale kos-

ten van levensonderhoud te Mano-
kwari.



TWEEDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT

F.en gif 4 van iedere burger ad- 100 cent
f;eef4 ens he 4 Hollandia Monument
V«rige verantwording: f- 113,—
Veteranen Legioen: volledige opbrengst
van eerstvolgende EuropeBe toneelvoor-
stelling- P.M-

Adenauer naarAmerika
Hawat en Japan

Naar officieel in Bonn i 8 medegedeeld
zal de West-Duitse bondskanselier van
13 404 19 maar 4 een bezoek brengen
aan de Ver- Staten- OP 15 en 16 maartzal hij besprekingen voeren met presi-
dent Eisenhower. Op 18 maart zal hij
het eredoctoraat van de universite jt van
L.os Angelos ontvangetl-

Van de Ver. Staten reist dr- Adenau-er door naar Japan, onderweg zal hiJeakele dagen rust nemen op Hawaii-

Censuuraffaire
Kritiek op „De Koerier" in Cen-
suurrnpport snijdt geen hout

In de "Tijd Maasb°de" van 19 janu-
ari w°rd4 herrinnerd aan de passage ui 4
het censuurrappor4, waarin de "Nieuw
Guinea Koerier" een veeg ui 4 de pan
krijgt- Kan, zo vroeg de "Tijd Maasbode"
deslijds men er de hand voQr in he 4
vuur steken, dat de kwestie van de on-
wettige postcensuur een 2o degelijk on-
derzoek zou hebben gekregen zonder de
bemoeienis van de pers, die van Nieuw
Guinea en die van Nederland? Het blad
citeert dan de "Nieuw Guniea Koerier"
van 24 december ]J. ui 4 welk blad blijk 4dat de "Nieuw Guinea Koerier" geen
financiële banden met mr- De Rijke
heef 4 en da 4 di 4 blad ui 4 Hollandia voor
de publica4ie van de eensuur-affaire te 4
tweemaal tee c°ntac4 gezoch4 heef4 me 4
de gouverneur.

"Wij laten nu daar, of het journalis-
tiek zo loffelijk is de gouverneur ge-legenheid te bieden zijn invloed, aan te
wenden om ee n publikatie tegen te hou-den, het was in ieder geval de gouver-
neur, die te 4twee maal 4oe een gesprekover dit onderwerp heeft tegen gehou-
den- Zodat de kritiek van de commissieWsen Elia- op de plaatselijke pera
geen hout snijd -De commissie betreurt de publikatie
en schijnt er van overtuigd te zijn da 4indien zij achterwege wias gebleven, dezaak toch wel zou zijn u|4gezocht c^rde gouverneur. Men kan deze veronder-stelling moeiliJk weerleggen al zou menkunnen herinneren aan hetgeen o],der
de vorige gouverneur en de nog tun-
perendc PG- daaraan was voorafgegaan-
De eerste openbare reac4ie van dr- p]at.
teel was he 4 miert ongevraagd) verlof
zenden van de klager, die tevens dege-
ne was die verdacht kon worden ui 4 de
school te hebben geklap - Di 4 bewijB4nie4 dat dr. Platteel voornemens was dezaak in de doofpo4 te sappen. Ui 4 deverdere gang van zaken blijk 4, da 4 hijvolledig heeft meegewerk4 aan he 4 onderzoek, daartoe uiteraard niet weinig aan-gemoedigd door de publieke belang-stelling. Sommige passages in het rap-
port van de commissie Witsen Elias ende concentratie van de verontwaardigingop de figuur van mr- Van Beek-zeker-
niet de enige schuldige en niet de hoo gstverantwoordelijke in de zaak van deposteensuur, maar wel de enige aan wie"schending van geheimen" kan worden
verweten-geven ons toch enige 4wiJfel
°f de publikatie oyer de posteensuur
opgewekt dan de hele posteensuur zelf-hier en daar niet groter ergernis heeftDie tw jjfei bederft dan een beetje detevredenheid oyer de afloop, die wij inhet algemeen tech wel gevoelen.

V.A.R.-Ministers
beraadslagen

In Cairo komen vandaag de ministers
van Buitenlandse Zaken bijeen van de
landen die lid ziJn van de Arabische
Liga- ZiJ willen diverse problemen be-
spreken die beteekking hebben op Alge-
r ;e en I srael.
A ingenomen word 4 da 4 vo°ral aandach4
r"l worden bes4eed aan de incidenten
lings de Israëlische grenzen van de af-
f: lopen dagen-

De vergadering word 4 geboyc°4 door
I'ak en Tunisie, die beide een slechte
verhouding hebben me 4 de Verenigde
Arabische Republiek.

K.N.S.M. maakte
10miljoen winst

De Koninklijke Nederlandse Steom-
boot Maa4schnppij meld 4 over 1959 een
bedriJfsresultea4 van rcnd 10 milJoen
gulden, he4geen drie milJoen gulden
minder is dan °ver he 4 jaar daarvoor-
Volgens het verslag van de KNSM heef4
de depressie in de wereldscheepvaai'4
zich in 1959 voor4geze4- Wel deed zich in
de laagte maanden van 1959 een lichte
verbetering v°or, maar of die vaste
vormen zal aannemen staa4 nog nie4
vas4- De resulteten die vorig jaar onder
minder gunstige omstandigheden werden
behaald, hebben het vertrouwen van de
directie van de KNSM in de kracht van
haar liinbedriJf versterkt.

Stop gratieverlening
aan Corlogs-misdadigers

zegeenJoodse
verenigingen

De drie Joodse kerkgenootschappen
in Nederland hebben zich uitgesproken
tegen verdere gra4ieverlening aan Dui4-se oorlogsmisdadigers die nog achtjer
SIO4 en grendel zi44en-

Ze dringen er bij de Eerste Kamer
op aan de minister van Jus4itie te ver-
zoeken geen verdere gratieverleningen
in overweging te nemen. De Joodse kerk
genootschappen kunnen zich niet ver-
enigen met hel standpunt van minister
Beerman dat het gratiebeleid voor oor-
logsmisdadigers te vergelijken valt met
dat VOor andere delingenten-

De kerkgenoo^chappen menen da 4 vriJ
la4ing niet alleen kweteend is vo°r vele
Nederlanders, maar da 4 die ook grotegevaren meebreng -Hindlaspresident naar

Moskou
De Russische presiden4 W°rosjilov

keerde zaterdag ui 4 India in Moskou te-
rug. HU heef 4 presiden4 PraBad ui4ge-
nodigd voor een tegenbezoek en naar ver
luid heef4 deze de uitnodiging aanvaard-

Er is nog geen datem voor dit bezoek
vastgesteld-
In een gemeenschappelijk communiqué
P' ( ken beide landen zich uit voor een

vreedzame coëxistentie staat en voor
de oplossing van geschillen d°°r onder-
handelingen-

O'roesteJevs plan voor een algemene
on4wapening wordt in he 4 communiqué
gekenschete4 als een bemoedigende en
vooruiteiende step die de aandach4 ver-
dien 4 van alle andere landen.

Schip op Oostzee
vermist.

De Noorse motorboot Omega wordt
sinds eergis4eren op de Oosteee vermis -De bemanning van he 4 schip bestaat uit
16 mensen, onder wie een Nederlands
echtpaar, namelijk de machinist en ziJn
vrouw.

Het sc hip heeft geen noodseinen uit-
gezonden, maar men heeft een lege red-
dingsboot van de Omega gevonden-

West-Duitsland helpt
Soedan

In Karteem is een verdrag onderte-
kend, waarbiJ een nieuw plan vo°r eco-
nomische en technische hupverleningi
van West-Duitsland aan de Soedan word 4
geregeld. De West-DuitserB zullen in de
Soedan om- een stuwdam b°uwen.

"ORIËNT THEATER vertoont heden 8-2
en morgen 9-2 Paul Mumi, de karakter.
3peler van wereldklasse en de ster van
vele beroemde films, in: de fel drama-
tische film:
"THE STRANGER ON THE PROWL'

Medespelers: joan Lorring en Vi"orio
Manunte. Het kind van de sloppen opge-
jaagd alB een dolle hond!
De film die U zal vas4kluiBteren aan Uw
s4°el- Beklemmend, drarnalsch, aangrij-
pend! Sterk en subliem spel.

GeproJecteerd middelB nieuwe appara-
ten, uitstekend sichfc goed geluid-
Senteni (Po nne) morgen 9-2: Brigi«e
Bardo4 in een van haar sUCCesfilms:

"SPAANSE DRIFTEN"

TE KOOP: Stenen woonhuis opp. 79 m 2
RVO- 75 jr. jobestraa4 t/0. Toko HrmiB.

Hollandia-Binnen. Prijs f- 15001;,—Halfsteens woonhuis opp. 90 m- RVO.
75 Jr- Sorongstraa t Hollandia-Binnen-
PriJs. f- 9000,-— Inlichtingen:

A. Martens (BakkeriJ Juliana)
D. Soedira (N-H.M- H'dia Binnen)

In verband me4 diensteeis, houd 4 Dr.
Neeb van 8 4/m- 19 februari geen spreek-
uur.

ONTVANGEN: VerBe groene druiven-
Toko "SELECTA"

"ORIËNT THEATER" bifcdt ziJn bezoe-
kers van zaterdag- en z°ndag Jl- ziJn, wel
gemeende verontschuldiging aan vo°r de
tekortkomingen bü de vert°ning van
"THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI"

He4 beteof hier een 16 mm- copie die
verto°nd zou worden me 4een speciale
Vrojector bestemd voor grote afstanden.
Vlak voor de voorstelling van zaterdag
raakte het toestel stuk en waren wij ge-
noodzaakt no°dvoorzjeningen te treffen
met he* bekende resultaat-

Aangezien "ORIËNT" verder geen 16
mm. filmB vertoont kan he 4 gebeurde
zich in de toekomst niet herhalen.

Directie "ORIËNT THEATER '"
HOLLANDIA STOOMWASSERIJ
vraagt voor onmiddellijke indiens44re-
ding STRIJKSTERS of STRIJKERS-
Goed loon- Aanmeldingen dageliJks bij

Toko "TINGGI"
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