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Regering gaai amateursportsubsidieren
voorlopig ruim 1/2 millioen

De regering is ervan overte'gd da* °ok zIJ een 4aak heef* biJ de bevordering van
een i° doelma% m°gel jke lieliamelijke Vrming en sportbeoefening-

Volgen 3 de zojuist verschenen »p°r4nota m°et da4i ook blllken ui» he 4 vclenen
van financiële stfUn- Deze steun dien 4 evenwel beperk 4 te blijven te 4 de
amateursport,

Voor de sp°r4bonden i 3 di 4 jaar een
bedrag uitge4rokken van een half mil-
joen gulden, welk bedrag de k°mende
jaren geleidelijk groter zal w°rden-

Vo°r he 4 eest is dit jaar op de begro-
ting ook een p°34 opgen0mtn - nameliJk
600 000 gulden - voor de onge°rganiseer
de Bpor4be°efening- De minister en de
s taatssecretaris van Onderwijß, Kuns4en
en Wetenschappen maken in de no4a
duidelijk dat het me 4 de sporteccomo-
datie in ons iand mmder °nguns4ig is
gesteld dan over he 4 algemeen wordt ge-
dacht- Hel valt oVeral te verwachten,
zo zeggen ziJ, dat de eerste tien tot twin-
tig jaar voor he 4 grootste deel kan wor-
den voldaan aan de wenten die zijn
neergelegd in de no4a van de Neder-
landse spor4federa4ie__.van v°rig Jaar mei-

Over de behoefte aan gymnas4ieklo-
kalen zeg 4 de 3por4n°ta dat deze bil he 4
basis- en voor4geze4 °nderwiJB in de
b"urt van het getal 2000 ligt.

Hier ligt vool' de regering nog een be-
langrijke 4aak- Wat he 4 h°ger onderwü3

Beroep van Ferhat
Abbas op Algerljse

Kolonisten
He* beroep van de Algerüte opsten-

delingenleiderFerhat Abba3 op de Fran-
sen »m de Algerijnen zelfbeschikkings-
rech4 te geven, waardoor een einde kan
komen aan de strijd in AlgeriJe, i3 in
Tunis gunstig ontVangen- De Tunesische
regering «preekt in een communiqué van
een keerpunt in de Algerijn3e politiek-
Voor 4» wordt gezegd dat het goed zou
ziJn om de opro ep van Abbss niet
alleen in AlgeriJe, maar v°oral ook in
F'ankriJk 4e laten h°ren. De Franse ko-
lonisten in Algiers noemden de radio-
toespraak van Ferha4 Abbas een nieuwe
piopaganda-manoeuvre- Zijn aa nbod da 4
de Franse kolonis4en zouden worden be-
"chouwd als e ch4e Algerijnen wijzen zij
van de hand-
ZiJ herinneren eraan da 4zij j"_st Franse
staa4sburger3 willen bliiven- De Franse
bladen wilzen _er over he 4 algemeen op
da 4 een vreedzame regeling van de Alge
riinse kwestie mogelijk i3 waaneer de
op>nandelingen he 4 vermoorden van v^Puwen en kinderen in Algerije staken-

beteef4 word 4 de weiiseliikheid geu'4
da4de universiteiten zich nu gaan toe-
leggen op de wetenschappelijke bena-
dering van de vraagstukken die ms 4 de
lichameliJke vu'ming en. spor4 verbandhouden-

Strubbelingen in Brilandraad
van Curacao

In Willemsted hebben de leden van
de °ppositiepar4ijrri in de Curacaose ei-
landsraad de VerS ade'zaal veriaten bij de
behndeling van de begrotjng. oat ge-
beurde na he 4 voorlezen van een ver-
kl-Ving waarin zii bezwaar maaJkteM
tegen de wiJze waarop de bev°lking di 4Jaar wa 3 behandeld. De opp°sl4iel eden
doelen hiermee op de tee3tend die is
ontetean na de algemene maatregelen
van rijksbestuur-

He 4 bestuurscollege bestend uit leden
van de oppositiepartij.

Gezagvoerder getulgtin
proces marconlst V.R.
In he 4 proces van de Nederland3e mar-

conls4 Willem van R- da4aan de gang
i 3 in de Amerikaanse sted Bosten, zijn
verklaringen afgelegd d^or de gezag-
voerder van he 4 vrach4schip LTteeclrl)
van de Rotterdamsche Lloyd- Op di 4
«chip was Van R- marconi34.

De gezagvoerder verklaarde (ia4Van
R- hem had verteld hevige ruzie me4
miss Kaufmann 4e hebben gehad jn

haar hu - Ook had Van R- hem verteld
dat hi-1 eerder op de reis een verhouding
met haar had-

De gezagv°erder vertelde verder da4
Van R. vier maal op de brug wa 3 ge-
weeB* in het kor4e 4ijdsbes4ek waarin de
Jonge Amerikaanse Lynn Kaufmann zen
ziJn vermoord- Verder sloeg de kapi-
tem de openbare aanklage>- de beschul-
diging u' 4 de hand al 3 zou van R- door
misleidende 4elegrammen he 4 zoeker.
naar miss K aufmann hebben bem°ei-
liJk4- De kapi4ein verklaarde da 4 de te-
legrafhmen' d°or hem persoonlijk wafen
gecorrigeerd en gedeeltelijk ook opge-
steld-
Correspondenten bij he 4 proce3 melden
da 4 het verho°r van de openbare aan-
klager gisteren zo langdurig en vermoei
end 'wa 3 dat tenslo44e o°k gezagvoer-
der De Bruin zeer vermoeid was- Deze
is nu weer ui 4 Boston vertrokken na»r
de westkust om het commando te voeren
°p een n'euwe schip.-

Croesistjev arrivert in Djakaria
Arbeiders en schoolkinderen vrij af, transport vrij

De Rus3l3che premier Chr°e3tsjev is
in DJakarta aangekomen voor een bezoek
vsn tW aalf dagen aan Ind°neste- Volgen 3
waarnemei'3 in Ind°nesische h°ofds4ad
zal ec°nomi3che hulp van de SovJet-
Utiie aan Ind°nesie de hoofdschotel ui4-
maken van de besprekingen- Chr°este-
Jev zal verscheidene delen van Indone-
sië bez°ekn en °nder meer dri-> dagen
doorbrengen op Bali- Op he 4 vliegveld
waren naar schatting honderdduizend

men3en en tienduizenden »4°nden opge-
steld langs de weg naar he* paleis
van presiden4. S°ekarho-
Gisteren waren luidsprekerau4o's door de
str aten van DJakarta gereden, die een
beroep deden op de werkgevers om hun
arbeiders vrij te geven. Ook de scholen
hadden vrüaf pn he 4 vervoer per bu3
en teem was kosteloos om de mensen
van he 4 platteland in de gelegenheid
4e stellen naar Djakar4a te komen-
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Unie van Indon.staten zal strijd
voortzetten leien Soekarno

Komt Chroestsjev luchtbases pachten?
MBhamed Rasjid, v°ormalig Indone-

sisch ambassadeur te Rome, thans woord-
voerder der Indonesische opstandelingen
in Europa zei aan iournali34en dat
Chroestsjev bi3ziin bez°ek aan Indonesië
ten beh°eve van Ru3land zee en lucht-
bals zal pachten.
Hü zei dat volgen 3 zeer be4rouwbare
kringen in Indone3ië, de Ru 3si3che pre-
mier deze bases z°u willen ve3tigen op
Ambon op een afs4and van ongeveer 1100
kilometer ten N°orden van Au3trali_-
Rasjid noemde doel vsn Chroe3t3jev be-
zoek aan Ambon, zogenaamd om de eer-
-34e s4een te leggen voor universiteitsge-
bouw aldaar, cam°uflage-
Hij zei voorts da4 Sjaffrudin Prawirane-
gara, die de eer3te president van de on-
langs gestichte "Unie van Indonesische
Staten" is, zal trachten interna4iona-
le erkenning 4e verkrijgen als "de enige
ware en onafhankelijke regering van In-
donesië waarvan de zetel zal ziJn geves-
4igd te L«bkuk Sipaking op Sumatra-
Verklaard werd da 4 deze nieuwe regering
'"me 4 alle te harer beschikking staande
middelen" de str ijd zou voor4ze44en om
de regering van Soekarno te verdrijven-
V°lgen3 de verklaring van Rasjid zal de
"Unie van Ind°ne3i3che S4a4en" een ont-
werp grondwe4 van 300 artikelen krijgen
waarvan de inhoud binnenkor4 zal wor-
den gepubliceerd.
Zodra de omstandigheden zulks toestean
za! he4 ontwerp in een algemeen refe-
rendum aan de Indonesische Steten wor-
den voorgelegd-

De Unie aldus de verklaring, omva4
be 4 gehele Indonesische gronggebted en
zii is opgeboud volgen 3 he 4 pa4roon van
een We3ter3e parlementeire democratis-
Deze Unie. Republik Persatuan Ind°ne-
sia" genaamd i 3 maandag officieel uitge-
roepen, precies twee iaar nada4 de revo-
lu4ionaire regering van de republiek In-
donesjë werd gevormd zo eindig 4 de ver-

Nederlands-Australisch
samenwerking

Zoal 3 wij reeds in een ar4ikel beza-
ten zullen Ver4egenwoordigers van de

beide delen van Nieuw-Guinea, van
Austealie en van Nederland, van 3 te 49
maart a3. in H°llandia bijeenkomen om
daar te beraadslagen over de vraag op
welke wijze Austealie en Nederland in
Nieuw-Guinea hun samenwerking in het
belang van een harmonische °n4wilkke-
ling van het gehele eiland kunnen voor-
zetten-
Deze büeenkomst is een uitvloeisel van
de eerste conferen4ie over Au3tralisch—
_<Jederlandse samenwerking, die in okto.
ber 1958 te Canberra werd gehouden en
waarbij o-a- wef'd aanbevolen om de
iaarlilkse besprekingen te houden met
he* d°el om de behaalde resultaten °nder
de loupe te nemen en nieuwe voorstellen
te d°en ter versteviging van de samen-
werking tussen beide landen in Nieuw-
Guinea-
D« voorlopige agenda vermeldt ditmaal
o.a- obiecten van samenwerking op het
gebied van economische ontwikkeling,
onderwijs, gezondheidszorg, verbindingen
en binnenlandïe zaken-

k! aring van Rasjid
De woordvoerder van de Indo-

nesische dipl°ma4ieke vertegenwoordi-
ging in Den Haag heef4 de3gevraagd mee
gedeeld dat de Ru3sische premier op uit-
nodiging van de Indonesische regering
een 3taa43bez°ek aan Ind°nesië zal bren-
gen- He 4 pachten van zee en luch4bases
ach44e hij, al 3 zijnde in striJd met de In-
donesische buitenland3e onafhainkeliik-
heid3poli4iek, volk°men °ndenkbaar-

Een w°°rdvoerder van de Indonesi3che
ambassade in Londen heef 4 de berichten
als zou de Ind°ne3ische marine een lucht
mach4ba3is op Ambcn verpachten aan de
SovJe4 Unie 4iJdens He 4bezoek deze week
van Chroes4siev. als onzin bestempeld-

Engeland wacht op
derde koningskind

Gespannen wach4 Engeland °p de
koms4 van he 4 derde koningskind he4-
geen elk ogenblik kan geschieden-

In de Londen Tower en in Hyde Park
stea4 he 4 geschu4 klaar voor de 41 scho-
tsen ter begroe4ing van koningin Elisa-
beth3 kind en ter verkondiging van he 1

nieuw 3 aan de duizenden, die niet he4

v°orrecht. hebben bü de honderden te ho-
ren, die de gehele dag v°or Buckingham
Palace s4aan te wachten-
He4 nieuwe Engelse koningkind zal vo°r
he 4 eer 3' in de ge3chiedeins w°rden ver-
welkomd me 4 een luch*parade van de
R.A-F- 36 Hunter 3traaljagers stean ster 4
klaar v°or de vluch4 b°ven fees4end
Londen-

Suggestie: Mr. Eot in de
Twede kamer.
He4 Tweede Kamerlid van de Wetering

van de Christelijk Historische Unie heef4
de minister van Binnenland3e Zaken vra
gen gesteld over de suggestie van mr-
804 in Canberra inzake de v°rming van
een onafhankelijke Melane3ische Unie
van Nederlands en Aus4rali3ch Nieuw-
Guinea. Wanneer deze berichten beves-
4igd w°rden, aldus he 4Kamerlid, kan de
minister dan meedelen of de weergave
van de mening van de s4aa4s3ecre4aris he4
inzich4 van de regering vertelk4-

Is de minister nie4 van °ordeel, dat he4
ui^preken van dergelijke ver34rekkende
steatkundige ideëen °p in4erna4ionaal n'-
veau bevreemdend moe 4 worden, geacht
zolang de S4a4en-generaal hier°ver niet
is ingelich4, in elk geval voorda4 bespre-
king 4erzake me4de vaste commissie voor
Nederlands Nieuw-Guine3 in de Tweed*
Kamer heeft plaa4s gehad, aldus h t
Kamêrlid-

BUITENLAND.
Ned. bijdrage voor
Franse landbouw

tentoonsteling

Drie machtige Nederlandse foks4ieren
vormen he 4 dem°nstra4ieve middelpunt
van de Nederland3e inzending op de
Franse landbouwten4oonstelling die in
de eetete week van de volgende maand
>n PariJs word 4 gehouden- De Neder-
landse stand die 1000 vierkante meter
bo3laat, zal verder ook de aandach4
vragen vo°r onze sc hapen, varken 3, zui-
velproducten en landbouwzaden.

Tortoeganiet
te koop

De ambassadeur van Hai4i in Londen,
Bonh°mme, heef* me 4klem tegengespro-
ken dat he 4 eiland Torteega, ten noor-
den van Hai4i te koop zou zjjn jjiJ
noemde de berichten hieroVer een be-
lediging aan het adres van zijn rege-
ring- Eind vorige maand is door een
Londen3e makelaar verklaard da 4 hij
een koper voor he 4 eiland zoch4, maar
vorige week deelde hij mee da 4 hi.
jr.r.tr u c ,|es had gekregen het aanb«dvan Tortoega in te trekken-

Neders. krigen in-
stucties in het landceren van raketten

iweohonderd Nederlandse militairenziJn te Hamburg bi.i de Westduitse stadMunster aangekomen- Zij maken deelui- van de eerste eenheid voor gebruikvan geleide projek4iel.en van de Nederandse luchtend.4- In de, loop van" en-kele maanden zullen de overige 450man van deze groep naar We34-Duits-w^T?rtrekken' De eenheid kfflg4 deoVer 36 lanceerinrichtingenvoor geleide rai_ e tten. °
Djakarata kaakt zich
klaar voor Croestsjev
In D.iakarte worden drukke voorberei-dingen geteoffen voor de ontva ngst vanSoviet-premier Chroestsj ev die uit Bir-ma in Indonesië aankom -He 4 mili4air be34uur 'heef 4 de bevolking

gevraagd om voor, de hele duur van hetbezoek de vlag uit te steken- Op de win-keliers is een beroep gedaan portretten
in hun etalages te zetten van Soekarnoen de Russische gas 4.

Me 4 alle beschikbare 4ran3por4midde-
len zullen werden mensen naar hè 4vliegveld gebrach4 om .de Rus-sische premier t°e te Juichen-

Verdacht
vliegongeluk

De eigenaar van. een luchteeklamebe-drijf in Maastricht is gearresteerd onderverdenking schuldig te zijn aan he 4 ver-
ongelukken van de eenmo4orige Fokkerdie drie weken geleden in he 4 Kanaalis neergestert- Daarbij kwam de piloot
om het leven- Het vliegtuigje dat werdgebruikt voor luchtreklamé wa 3 verze-kerd v°or een bedrag van 30 000 gulden
Vermoed wordt dat de eigenaar hè 4"

toe-stel opzettelijk heeft laten verongeluk-
ken om de uiteering van de verzeke-ringsmaa4scha.DQiJ in handen te 'krijgen-

Kenyanaar
onafhankelijkheid

Op een na alle delegaties op de Lon-
dense Kenya-cc__iferen4ie hebben zich ac
c°ord verklaard me 4 he 4 grondweteon4-
werp voor deze Brits e kolonie da 4 i 3
opgesteld door de minister van Kolo-
niën, MacLeod- Alleen de partij van Eu-
ropese kolonisten heef 4 de voorgestelde
regeling verworpen- De nieuwe con34i4u--4ie voor Kenya geef 4 de Afrikanen dé
meerderheid voor he 4 te kiezen par-
lement en vier van de ach 4 ministeries
zonder portefeuille. Een commissie van
de conferentie zal de komende dagen
de laatste hand aan het ontWerp leggen
Er zal naar worden gesneefd begiln
v°lgend Jaar algemene verkiezingen in
Kenya te houden-



Ingezonden
Geachte Redactie.. Naar Aanleiding van uw lofwaardig ini-

tiatief te 4 leniging van de bi44 nood
waarin °nze 3piJ4opten4en in Ind°nesie
verkeren, hetgeen uiteraard mün warme
instemming heef4, kom 4 he 4 mij 4och

.nie4,juist voor di4,gepaard te doen gaan
.met een dermate felle kritiek °p he4

beleid van cnze Regering i-c- de heer.Lamping 4oender4iJd, zoals "De Tele-
graaf" zich dat veroorloof 4.

Naar mijn mening werd hierbiJ, me 4
me blik ui4sluitend gerich4 °p he 4 wel-
varende Nederland van heden, geheel
ui 4 he 4 oo g verloren onde 1' welke om-

standigheden d°or 9nze veran4woorde-
-liJke leiders destijds een beraden advie3

moest worden gegeven- Zij ;die toen in
Nederland vertoefden zullen zich ohge-
■twiJfeld nog de zenuw.spannteg herin-
neren waar_n heel Europa verkeerde
d°or de nog felle koude oorlog tassen
Oos 4 en West;.-de- angs4 over de afioop
van de luch4brug naar Berliin wa? nau-
welijks geweken t£>en de, Koreaanse

jijoj-iog:©n_br andde en een derde Wereld-
oorlog dreigde 4e ontketenen-

' W-as - he 4 onder die om3tandigheder,
verantwoord een massale volksverhui-
zing naar Nederland aan 4e m°edigen
Wie had de lo°p der gebeurtenissen

■toen kunnen voorzien, bovendien wie
■had teen kunnen,voorzien dat on 3, door
de oorlog, zelf- zwaar geteisterde Neder-
land ondank 3 he 4 verlies van haar ko-
loniën zo_ bewonderenswaardig 3nel weer
te 4 welvaar 4 zou komen en wie had
kunnen voorzien dat Ind°nesie met haar
talrijke natuurlijke rijkdommen zo
schrikbarend snel bergafwaarts zou gaan-
Da4 in een dergelijke onzekere wereld-
situatie elk advie3 onvermiJdelijk het
ri3ic° in hteld averechts uit te vallen
kan men moeilük onze Regering ver-
wijten, die ook niel over helderzienden
beschikt, waardoor de uiteindelijke ver-
antwoordelijkheid van de 4e nemen be-
slissing 4och al44jd op de man zelf neer
kwam-

Ongetwijfeld wa 3 de keus hierdoor
moeilijk voor velen, nie4 alleen v°or

onze spiJteptenten. Immer3 verojiteu34
döor dezelfde onzekere situatie in Euro-
pa zocht een andere gr°ep hun heil
in emigratle, waaronder endergeteken-
de-

In de zeven Jaar da 4 ik onder deze
groep leefde en merkte, 4rof ik ook daar
naa34 de 3uccesv°lle klanten, °°k de tel-
lPze gedesillusionneerden ap»n„ die in
hun verwachtingen teleurgesteld waren
dóór allerlei tegenslagen al 3 schrijnende
huisvestingsmoeilijkheden van gezinnen
opgepropt in garage 3 of zelfs tenten in
de overv°lle ci4ies, °f d°or verlies van
have en g°ed door alles veslindende
bu3hfire3 en overstromingen in het bjn-
henland- Ook daar bü werkgever 3 een
voorkeur vpor eigen landskinderen, waar
d°or de arbeidsmogelijkheden °ok voor
intellectuelen dikwijls m-et verder reik-
ten dan he* schoonhouden van de toi-
letten van ziekenhuizen en stationsge-
bouwen-. Doch hoewel ook dit bestean dikwijls
cyni3ch "4he survival of the fittest" werd
genoemd, werd d°°r deze groep daarvoor
nimmer: welke Regering dan ook a_n-
'Sprakelijk;..ges4e]d- Men aanvaardde he 4als de cön3equeh4ie van zün eigen keus,

hoewel men ook daar dikwiils nie4 bij
machte was naar Nederland 4erug te
keren-

Integendeel gecon(fr°n4eeird m/e4 de
mogelijkheden welke men °ok in he 4
buitenland heef 4 me 4 de organisa4ie van
deze volksverhuizing kreeg men 4oen
pa 3 een open °og v°or de moeilijkhe-
den van onze eigen Regering.

Het ware te wensen da4de cri4ici °p
he4 beleid van onze Regering in de ge-
legenheid ges4eld werden mee te maken
h°e rnén in he 4 buitenland me 4 deze
problemen worstel - Ik denk da 4 velen
dan me 4 V-i.i zullen zeggen: mijn pe4Je
af voor wa 4 on 3 kleine landJe, naa34
de fouten die ongetwijfeld gemaakt ziin
4°ch °ok aan goed 3 verricht heef 4 voor
de velen die op dat kleine plekie grond
een veilige haven vonden, daar han me-
nig grc4ere natie een v°orbeeld aan ne-
men-

Laat ons daarom de handen ineen;
slaan om °nze spij4op4an4en in hun nodd
bil te 3taan ernaar iaat ons di 4 doen op
een waardige wijze zonder srnaad_.chrif-
*en aan he 4 adres van he-1 r de
moeilijke 4aak s4onden in - _ehte
wereld leiding te geven _;euze
van een nieuw vaderlar.;: .e tal-
loze ontheemden, willen .- gere-
kend worden tel de beruchte beste s4uur
lui aan de wal-

Hopende °p enige plaatsruimte v°°r
mün betoog, daar _yviJ naast de vele
cti4iek op onze Regering me 4 voorbij-
zien van de onteaggeliike hoeveelheid
werk da4 d°°r haar reeds verze4 werd
een woord van bezinning wel op zijn
plaa43 liJk4, veblijf ik me 4 dank,

F- Gravenda»!-

NOG 7 JAAR
Nu mr- Beerman 3lech43 2000 spiit optaj_

ten pel' Jaar w;l toelaten, z°u he 4 volgens
de baron nog zeven Jaren duren voordat
de laatsten Nederland hebben bereik -„Da4 vind 4 de minis4er nie4 erg", v°e? 4
hij eraan t°e, „wan4 dan zijn er inmid-
dels een aantel gecrepeerd, en da4 kan
zijn 4aak allee" ro.aar verlichten"-

Overigen 3 wilde de heer Dé Vo3 Van
S4eenwiJk de regering nie4 verzoeken "al
Ie spiiteptenten zonder nader onderzoek
toe te laten- ZiJn3 inziens behoorde een
commissie te worden inge34eld, die alle
visumaanvragen 4er beoordeling zou moe
ten ontvangen- Deze zou dan moeten be-
staan ui 4 geestelijken en uit- vertegen-
woordigers van he 4 cen4raal c°mi4é Ker-
kelijk en Particulier Ini4ia4ief (C-C-K-P)

Tenslotte adviseerde1 de liberaal de
minisier van Jus 4 te trachten, werke-
lijke inhoud te geven au. he4 begrip
"chr_steliJk-3ociale politiek" en niet te
denken: „volgende week 13 mijn begro-
ting aangenomen en dan maakt niemand
me meer iete."

Eerste Kamer tred! van leer
tegen minister

Senaat eenstemmig : iaat meer spijtoptanten toe in
Nederland

De parlemen43redac4ie van he 4 blad
'Trouw" schrijf 4:

Als één man heef 4 de Eerste Kamer er
dinsdagmiddag bij de minister van Jus-
titie, oir- A-C-W- BEERMAN, op aange-
drongen dat hij ons land voor méér Ind°
nesische spijtoptanten zal open steiien
dan hü zich heeft voorgen°men.

Woordvoerders van alle fr ac4ies gaven
ui4ing aan hun misnoegen over de rege-
>ing3be3li3sing, nie4 meer dan 2000 spijt-
optanten per jaar 4oe te laten-

De 3cherp3te wind waaide ui* de libe-
rale, hoek: „Vo°r beschikking op grond
van hun humani4airei overwegingen be-
hoeft meni bij deze minister nite* *e reke-
nen, daarvoor moel men bij mr- Beer-
man ooriogs mi3dadigerr zijn", betoogde
cle h»ogbejaarde mr- dr- lbar°n de Vosi van
Steemwjik, kennelijk doelend op 's mini 3
ter 3 beleid ten opzichte van de oud-S-D-
-er Berend*-

GROTE SCHULD
Prof- mr- IA- Diepenhor34, betreurde

he»i ems%, da* dit kabinet, evenals
trouwens zijn vo°rganger3, menseidevens
die ge3paar(i hadden kunnen blijven, ver
l°ren heef 4 la4en gaan. Omda4 zowel de-
ze regering aI3 de vorige hierdo°r een
„ver3chrikkelijke schuld" op zich heb-
ben geladen, zag prof- Diepenhors* zich
geno°p4, zei beide tenj zeerste tei laken-

Te lich4 had mr- Beerman volgens Ce
hoogleraar aangenomen, da 4 assimil'-
4ie van de 3piJ*op4anten te Nederl"*. d
veelal onmogelük zou blijken. Overi-
gens verklaarde hij me 4 nadruk, nie4
te vallen. Haar standpun4 om3chreef
deze regering in het büzonder, maar
de gehele regering om deze zaak hard
hii al 3: „Te eng, te hard en te ego-
istisch-" Nogmaars benadrukte dez ■senator, da4hier ntet het beleid, van één
kabinet maar van achtereenvolgende
kabinetten in het geding is-

„DROOMBEDROGT”
De Chris*, his** mr- dr- J-van Brug-

gen, —i huldigde de °pva44_n__, dat het
rich4ge4al van 2000 voor de teelating
der spijtoptan ten onvoldoende is-

Vertegenwoordiger 3 van de Ne-
derlandse regering hebben er des4ijds
bij deze Indische Nederlanders °p
aangedrongen, de Indonesische na-
4ionaliteit te kiezen, en om deze re-
den draag 4 de Nederlandse regering
thans naar de mening van mr- Van
Bruggen een gro4e verantwoordelijk-
heid- Immers, er i 3 "droombédrog"
gepleegd- Hij verlangde dan °ok 'on-
beperkte teelating: _„He 4 gaat óm
medemensen in wier aderen Neder-
lands bloed stroom 4 en die d°°r ad-
viezen, van de zijde der Neder-
landse regering versteek 4, op ver-
Schoonbare wüze hebben gedwaald
Mr- CrJ-P- C a m m e 1-b e e c k, af-

gevaardigde voor de P. v d- A-, be-
te°nde zich al evenmin tevreden- „Nu
k9men er plaatsen vrü in de contract-
pensions", zo 3prak hii, en nu worden
de omstandigheden in Indones"ë steeds
deerniswekkender"- V°or deze °n_s4a_i|-
digheden zou mr- Beerman de ogen
sluiten, wat de. socialist „politiek on-
aanvaardbaar" ach*te-

"Waarom", zo vroe hü; kunnen deze
mensen nie4 aans4onds worden . tOege^-

(Vervolg pag. 4)



la4en, terwijl Nederland op den duur
tech zijn grenzen voor hen zal open-
stellen?" Hij hoopte, dat de senaa*
zich in deze nie4, geluk zijn 3 inzien;
in de Tweede Kamer wa3gebeurd, do°i-
par4iJpoli4ieke overwegingen zou la
ten leiden.

HOPELOOS

Mevr°uw Luückx-Sleüfer
3ena*rice voor de K-V-P-,hield m'
Beerman vo°r, da4 hii hulp aa ,i

spijtoptanten de hoogste prioritei!
z°u moe4en verlenen. Htj z°u dezJ
me4 name boven de bijstend aan on
deron4wikkelde gebieden moeten
s4ellen- Ze vroeg de bewinsman, of
hij °ok de Eer 34e-Kamer — en nie'^
alleen de Tweede — gegeven 3 wild-.1

ver 3trekken °ver de aard der visum-
aanvragen-
"De spilteptenten," zei ze, staan

me 4 de rug tegen de muur, Herroeping
van hun op4ie-aanvrage is een hopelo??
zaak- Daar°m zün ze afhankelijk va»n
de beslissing in Nederland, de door
menselijke overwegingen moeten wor-
den geleid"- ,

Opening 48 ate
RAI tentoonstelling

De steat^secertari3 van Verkeer en
Waterstaat opende gisteren in Amster-
dam de 42 s_e RAI tentoonstelling van
per3onenaute'3 en kampeerwagens- Deze
tentoonstelling heef 4 evenals haar voor-
gangsters een sterk internationale mslag.

In zijn openingsrede teonde de secre-
taris-generaal van Verkeer en Watel'-
s4aat, mr- Gieben, zich verheugd da4de
4en4oon3telling van het volgend Jaar zal
plaats hebben in he 4 nieuwe geb°uw aan
he4 Europaplein, dat is he 4 vroegere Wes-
tersch/elde-plein in Zuid- Mr- GÜebert
wee 3 °p de gestadige groei van he4 aan-
tal Nederlandse motervoer4uigen als sym
p4oom van de 34ijgende welvaar -De belangs4elling voo deze 42 34e RAI
bleek z° gro°4 dat de kampeerwagens
wegens plaa4sgebrek tentoongesteld moe3

4en worden in de Apollohal-
Van de drieenzestig deelnemende fa-

brieksmerken zijn er 18 ui 4 Engeland,
16 ui 4 Duitsland. 14 ui 4 de Ver- S4a*en,
7 uit FrankriJk, 4 uil Itelie, 2 ui 4 Zw?-
den en 1 elk ui 4 T3Jech°3l°wakile en
Nederland-

He 4 accen4 van de personenau4o's ten-
teon34elling lig 4 in. nog sterkere mate
dan vorige keren bij de kleine aute's-
Dat is dan een kleine auto die steed3
grotere afmetingen begint aan te nemen,
steeds sneller gaat rüden en voortdurend
meer comfort geeft aan alle vier pas-
sagiers- Al 3 gevolg yan de zeer scherpe
internationale c°ncuren4ie blijf 4 de prijs
34iJging bij de kleine aute> beperk 4 ver-
geleken met de ex4ra's d4e worden ge-
boden-

Pres. Elsenhouwer
zal surlaame bezoeken
Presiden4 Eisenhower zal op de te-

rugreis van zijn bezoek aan Zuid-Ame-
rika Suriname aand°en- Di 4 i 3 d°or he4
Amerikaan.e consulaa4 in Paramarib°
bekend gemaak4-

Op 3 maar 4 landt he 4 vliegteig van de
Amerikaanse presiden4 °p he 4 vliegveld
bij Paramaribo- Ei3enhower zal onge-
veer een uur op he 4 vliegveld bliJven.
Hij zal worden begroe* door gouver-
neur Van Ailburg en door premier Ema-
nuel-

De re ;s naar Zuid-Amerika van de
Amerikaan3e presiden* vang* maand'g
a.s. aan.

Gratie verzoek
Chessmanafgewezen

He* verzoek om gra*ie da* Caryll
Chessman via he* Hooggerechtshof van
Calisornie had ingediend bil de gouver-
neur is afgewezen- Al eerder h»d he 4
Hooggerechtshof in Washing4on zijn ver-
zoek terzüde gelegd- De gouverneur ver-
klaarde gi3teravond da4, 4enzij he 4 Hoog-
gerechtshof opnieuw stappen v°or hem
doet, Ches»man morgen zal moeten ster
ven- Theoretisch bliif4 echter de moge-
lijkheid be3*aan da 4 de gouverneur tech
nog gratie verleent, d°ch de kan 3 is
zeer klein.

Chessman heef* 4waalf laar op zijn
execu4ie gewacht- In die Jaren heef* hij
k"ns gezien door juridische handjgheid
de executie te on*lopen- De executie
zal geschieden door middel van ga -Zes4__j joumalisten hebben zich, gie-
meld °m Ches«man te zien Bterv«n.

BEZOEKUREN CENTRAAL ZIEKEN-
HUIS
De Geneesheer-Directeur van het Cen-
trale Ziekenhuis maak 4 bekend, dat de
bezoekuren a-v- geregeld z!jn-
ALLE AFDELINGEN-
dageIiJk» 17-00—18.00 u"r
■'Zondags 10-30—1130 uur-
KLASSE—AFDELING
(PaviUoen3, Swellengrebel,
de Rook en Semmelwei3)

daaeliiks . 11-00—11.30 uur-
Men word4 verzoch4 zich stipt aan deze

4ijden te houden en zich bij de p°rtier
te melden, teneinde de blauwe bezoek-
kftar* in ontyangs* te nemen- 'WEEKEINDDIENST 20 — 21 febr-
Haven Dr- A.P- Nelemans tel- 360
Binnen via tel- 21
WEEKDIENST 22 — 26 febr-
Haven Dr- AP. Nelemans tel 360

PER 1 MAART GEVRAAGD EEN
ADMINISTRATIEVE KRACHT (VR
OF MAND AANMELDINGEN DAGE-
LIJKS KANTOOR 'NIEUW GUINEA
KOERIER," ORANJELAAN TUSSEN

08.00 EN 1300 UUR-

HET INDISCH TONEEL GEZELSCHAP
Zaterdag 20 febr- '60 2000 uur
PERTEMUAN JANG TIDA DI SANKA
M<4- tek»*-

INDISCH TONEEL GEZELSCHAP-

LET OP dö SPEELDATA vans
"DE PARIA VAN GLODOK"

Ned- Tekst- Opbrengs* v°°t rasgenoten in
Ind«nesfi.

GEOPEND: 18—2—'60

Kapper "BARU", in teko UI JE ENG.
pante-weg- Hollandja-Birinen (Kan-:p

Kei)-

TE KOOP: Woonhuis 100 m2, me 4 of ZOn
der Hokken 350 m2, kippen, waterinstel-
latie- L- Mulder, "Pluimveebedriif",
Borowai-

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoon4 heden 19-2
voorhe4 laats* "SPAANSE DRIFTEN"
me* Brigi4te Bardot, Alida Valll en
Stephen Boyd-

Zaterdag 20-2 en z°ndag 21-2

"BEACHEAD" in Technicolor-
me* Tony Cvr4is, Mary Murphy en
Frank Lovejoy- He4 3chokkend3te ver-
haal oVer de Amerikaan3e Mar4ne dat
°olt verfilmd is geworden. Een oorlogs-
film van gr°o4 formaat, me* adembene-
mende momenten-
Holl. Binnen heden 19-2: "THE KEY"
me 4 William H°lden-
Sênteni morgen 20-2: "STERKER ALS
DE NACHT"
REK vertoont heden in de Jachtclub

"ARTIST AND MODELS",
me* Jerry Lewi3 en Dean Martin-

TE KOOP: Frigidaite (Compressor) 110
lte- z-g-a-n-, kindercommode, bureau, naai
machine,, kinderwagen en veder hui3-

raad- Te beV za4erdag 20 febr-: De
Clerqlaan 692 (Voormalig hul 3 Du
Cloux.)

TIENDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT

"Een gif 4 van iedere burger ad 100 ccn4
geef 4 °ns he 4 Hollandia M°numen 4-"

Vorige veran4w°ording f. 1191,86
NV- Pacific Impor4 Mij f- 100,—
Personeel NV- VA-M- f- 50 —

To4aal thans btenen f- 1341,86

OPENBARE VERKOPING-

Bij in3chrijving 4e ko°p aangeboden
een par4ü landsgoederen bestaande uit
o-a. gereedschappen, auto_onderdelen,
pian°, radiotees4ellen, lich4agregaa4,

schrijfmachines, tepe-recoröer3, ma 4
3en, rijwiel-onderdelen enz- enz- zich be-
vindende in he 4 magazün No- 1 van de
Cen4rale bevoorrading en Land3maga-
zijnen aan de Oranjelaan alhier--
De goederen ziJn 4e bezieh4igen op 22
en 23 februari 1960 van 8 t° 4 12. uur en
17 4ot 18 uur- 'Voor overige voorwaarden
verkoop word 4 verwezen naar de al-
geplaa43te bekendmaking-

s.a-v- HERCULES: Zaterdag 20-2 cori.
4ac4avond v°or leden en dona4eurs-
TE KOOP aangebod-en: 1 Tr'umph 500 cc
Speed Twin, Bouwj. 1957 P-n-o-t-k- Inlich
4ingen H- Omlo tel Hla- 29
i

WEGGELOPEN 17 dezer o mgeving Ma-
riJke/Julianaweg Jonge r eu, zwar4 krul-
haar (J°lly) Tegen beloning terug 4e be-
zorgen Lefeber, Noordwijk, 4el- 206

ZIGO Zaterdag 20 febr- 'ROULETTE"
Uitsluitend voor leden Aaanvang 21 00 u-
-■' ■
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