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Interview met leden der
Franse Expeditie

SIMPLE COMME BONJOUR
He 4 oerbos da 4 aan onze stadsgrenzen

begin 4, waar we iedere dag tegen aankij
ken en waarvan we weten d.a 4 he 4 pas
ophoud 4 aan de andere kaïn 4 van Nieuw
Guinea, in Merauke, die enorme riinb°e,
duizenden kilometers lang en breed, i 3
de laatste maanden door een gezelschap
Fransen doorkruis 4, van he 4 zuiden ui 4
naar het Noorden-
Men heef4 gemarcheerd door onmetelijke
vlakten» over kilometers hoge bergen,
door eindeloze oerwouden, lang 3 afgron-
den, d°or stroomversnellingen en he 4 is
allemaal heel soepel verlopen.
Er was geen herrie, geen krakeel, er wer
den geen collecties voor gehouden, er
kwam geen heer Verolme aan 4e pas °m
tekort te steppen, niets van da 4 alles-

Die glbbe4rotters. hebben, gewoon de-
beschaving van Europa voor enige maan-
den vaarwel gezegd, hebben zich aange-
g°rd en begonnen te lopen en hebben da 4
?.es maanden volgehouden-
Nu zitten ze hier in Hollandia; simple
comme b°njour.

Gisteren hebben wij een gedeelte van
he 4 gezelschap dat de Idenburg rivier
voorui4 gevlogen i 3, gesproken-
Ze schilderden ons de rotspartijen in het
cen4rale bergmassief, waar ze tegenop
geklauterd zijn, me 4 60 man, langs ijselij
ke afgronden waar een misstap verplet-
tering in de diepte beteken -Nou er i 3 geen miss4ap geze4 en heel-
huids kwam men er d°or heen, alle zes-
tig.

Ze ontmoetten ook mensen uit he 4 ste
nen tijdperk en de bogen werden gespan
nen, maar de pijlen snorden nie4, alle
contacten werden vreedzaam opgei°s4.
Er zijn camera's verloren gegaan, er is
wel een 3 een paar dagen honger geleden
en altijd iedere dag van de zes maanden
was er vermoeienis-

De Moejoe dragers hadden he4_zwaar
te verantwoorden en ze34ien van hen le-
den aan dysentrie.
Gedurende de gehele toeh 4 zijn drie van
hen do°r ui4pu44ing gestorven.
Doch ook de anderen hadden he 4 zwaar
te verdragen-

Gemiddeld 8 kilogram hebben alle
Fransen en natuurlijk ook de bestuurs-
ambtenaar J- Sneep over wie zijn tocht-
genoten zeer te spreken waren ingele-
verd.

Op 25 dbcemiber was de expeditie bo-
ven op de bergketen.
Precies twee maanden had de afdaling
aan de andere k»n4 tet aan de Idenburg
rivier geduurd-
Een afstand van hemelsbreed 120 km

He* belangwekkendste van he 4 laatste

gedeelte van deze tech4 is wel he 4vinden
van een rivier waarv°or men teestem-
milng vroeg en verkregen heef 4 om ze
Mar,ijke rivier te noemen.
Dit gedeelte van Nieuw-Guinea was nog
een der (weinige) wt44e vlekken op ',e
kaar 4 van Nieuw-Guinea-

De gevonden rivier slui4 in he 4 berg-
landschap aan op de A rivier, waarvan
het gedeelte da 4 uitmondt in de Idenbuig
rivier. o
Maar voor een gedeelte op kaart en is
veel breder dan de genoemde A. rivier-
De geleerden zullen nu moeten uitma-
ken welke der rivieren, de Marijke of de
A-rivier, de hoofdrivier is-

Bij he 4 bereiken van de Idenburg ri-
vier was het ergste leed geleden en de
res4 weten jullie al, aldus Gerard Del'oye

Gai3seau is nog onderweg naa,r het
Warisgebied. Hij breng 4 de rest van de
expeditie in de bewoonde wereld en zal
daairna naar Oebroeb terugkeren-
Een °nbeves4igd -bericht zegt da 4Pierre
Gais3eau nog naar de Zwart-vaMei gaat.
Tony Saulnier en Gjilber4 Sar4he gingen
gis4eren op weg naar Parijs waarheen
de opgenomen film enkele weken gele-
den versteurd werden aa waarover dé
on4wikkel-rappor4en reeds melden:
prima-

Gerard DeUoye blijft de koms4 \a i
Gaisseau afwachten.

De Gaisgeau filmexpeditie door Neder,
lands Nieuw-Guinea is bijna geëindigd.
Toch zal de herinnering hieraan vo°r4
blijven leven in de geschiedenis die war.
neer eer.Tvaai he 4 onberaden land in fefc*
hart van Nieuw-Guinea in cultuur zal
zijn gebrach4 zal ge4uigen van de onver
ze44elijke kerels die er in he 4 eerste uur
toe bijdroegen de wildernis zijn gehei-
men te ontfutselen.

Toestand om Israel
dreigend

De berichten over de troepenconcen-
teaMe" van de VAR langs de Israelische
zuidgrens hebben geleid te 4 gro4e diplo-
matieke activiteit. De Israëlische m;nis--4er van Buitenlandse Zaken, mevrouw
Golda Meier heeft besprekingen over
de teestand gevoerd met de ambassa-
deurs van de Ver. Staten, Engeland en
de Sovjet Unie.

De berichten da 4 Arabische teoepen
he 4 gebied van Ghaza zijn binnenge-
trokken worden do°r he 4 secretariaat
van de Ver- NaMe3 on4kend-

Israëlische kranten melden verder dat
de VAR zijn teoepenmadht in het Noor-
den van het Sinai-schiereiland me 4 4wee
divisie 3 heef 4 versterk 4.

In Damascus heeft presiden4 Nasser
Engeland, Frankrijk en de Ver- Steten
gewaarschuwd nie4 te interveniëren in
het Midden Oosten.

Israel heeft in een brief aan de Vei-
ligheidsraad de Ver- Arabische Repu-
bliek ervan beschuldigd openlijk to* oor
log op te hitsen. De Israëliërs herhalen
bereid te zijn tet onderhandelingen om
de spanning in het grensgebied me 4 Sy-
rië op te heffen- Volgens berichten ui 4
Israël zijn teoepen ui 4 Egypte he 4 gebied

van Ghaza binnengetrokken. Deze teoe-
penbewegingen zijn ook gezien door
waarnemers van de Ver. Naties.

Pres. de Gaulie op
tournee in Z.-Frankrijk

De Franse president de Gaulle die een
rei 3 maak 4 do°r Zuid Frankrijk zei in
Gayak dat Frankrijk de wil moe 4 heb-
ben gen ui4weg te vinden, uit de oor-
log die het is opgedr°ngen door de op-
stand in Algerije. Die uitweg zal wor-
den gevonden door Algerije zellbeschlik
kingsrech4 te geven z° voegde hij er
aan tee- Presiden4 de Gaulle sprak in
he 4 s4ampv°lle stadhuis in Gayak en
moes 4 zijn redevoering meerdere malen
onderbreken door de toejuichenden.

Russ. ambass. in Dja-
karta stil vertrokken

„met verhoogde bloed-
druk”

Ui 4 Djakarte wordl gemeld dat de Rus
sische ambassadeu,r jq Indonesië zondag
nacht met een Russisdh vliegtuig ui 4 de
hoofdstad is vertrokken- Hij zou zijn
vergezeld door drie leden van de am-
bassade staf doch naar verluid 4 is zijn
echtgenote in Djakarta gebleven. Hef
Indonesische ministerie van Buitenland-
se Zaken werd over het ver4rek eers4
24 uur later ingelich4- De opgegeven re-
den v°or he 4 verteek was da 4 de am-
bassadeur leed aan verhoogde bloeddruk
en °p medisch advies was vertrok-
ken jGeen officiële bekendmaking is
over hel vertrek gepubliceerd.
Er is wel verwondering uitgesproken
over het stille vertrek van de ambassa-
deur, vooral waar hij de gastheer zou
zijn bij de receptie in Djakart3 na de
terugkeer van premier Chroestejev uit
Bali.

Trein ramp in Australie

In de noordelijke Aus4ralische 3taat
Queensland werden- gisterochtend ten
minste 7 men3en gedood en 23 gewond
bij een teeinramp. De teem ster4te in
een kreek teen een brug die d°or over-
stromingen ondermijnd was- instortte-
De ramp vond pliaa43 4ussen Rockham-
'on en Longreach 700 km- o°ordelijk
van Brisbane in complete duisternis en
tijdens een sterm- Er werd gi3teravond
nog steeds gezoclh4 naar mogelijke slach4

offers- Een woorvoerder van de spoor-
wegen zei da 4er ongeveer 200 passa-
giers waren» Overstromingen hebben
ambulances verhinderd bij de plaats des
°nheils te komen. Een dokter is er naar
toe gevlogen. Onder de omgekomen. n
zijn 4wee kinderen en de machinis4van
de trein-

Ter dood veroor delingen in Syrie
In Bagdad zijn 17 mensen ter dood

veroordeeld voor de aansiag 0p premier
Kassem in oktober vorig jaar-
Generaal Kassem werd daarbij gewond
en moes 4 enige tijd in het ziekenhuis
verbijven. He 4 volksgerech4 veroordeel-
de 55 mensen tot steaffen. variërende van
6 maanden gevangenis, 404 levenslang
dwangarbeid- 6 anderen werden vrij-
gesproken-
Elf van de 17 ter do°d veroordeelden
zijn bij vers4ek veroordeeld.

Vliegtuigbotsing eist
60 mensenlevens

Een botsing tussen een Amerikaans
iiijrinevlieg4uig en een Brazilliaans ver-
keerstoestel heef 4 vermoedelijk aan 60
mensen he 4 leven gek°s4. De beide vlieg
4uigen Vlogen bij Rio de Janeiro op el-
kaar .ontploften en vielen in zee- Er
waren duizenden teeschouwers bij de
ramp- Tot nu tee zijn er maar drie over
ievtnden. Aan boord van het Ameri-
kaans vliegtuig waren 20 leden van een
marinekapel die zouden spelen bij een
receptie van presiden4 KubLtschek De
receptie werd afgelast, evenals he4 ban-
-kel aat presidenl Eisenhower adn zijn
g-^theer zou aanbieden. Beide presiden-
t-en zijn korl na de ramp naar ht :
kenhuis geweest uu, ac anc gewonden
te bez°eken.
Presiden 4 Eisenhower was op het mo-
ment van het ongeluk in Sao Paoto. Hij
bezoch4 deze s4ad °p de laa4ste dag van
zijn verblijf in Brazilie waar hij daar
door een grote menigte uitbundig werd
toegejuicht-

Gis4eren verteok Eisenhower naar Ar-
gentinië, waar hij eers4 een bezoek
brach4 aan Buenos Aires. Da arna zal hiJ
twee van de drie dagen doorbrengen
in de Andes, in de vacantieplaa4s Bari-
loge. Daar zal de president rus 4 nemen
en besprekingen voeren me 4 presiden4
Frondizi-

Christendom verliest
terrein in Oosten

In de landen van he4 Verre Oosten
verlie34 he 4 Christendom 4errein en be-
schouwen vele mensen he 4 zenpüng"--

-v e. k als een vorm van imperialisme.
Aldus de secre4aris generaal van de
Deense zending, na een bezoek aan Ja-
pan- India, Ceylon en Indo-China.
'De dominee is te 4 de conclusie geko-
men da 4 he4 zendingswerk in zijn oude
vorm nie4 langer kan w°rden voortee-
ze4- Meermalen tijdens z jjn reis consta-
teerde de dominee groeiende spanning
tussen europese zendelingen en verte-
genwoordigers van de AziaMsche kerken

Ver. st. en Australië
werken samen in

ruimtevaart
D Ver- S4a4en en Aus4ralie gaan samen

werken in de ruimtevaar4- Een. verdrag
hiervoor is in Canberra ge4ekend.
Amerika zal giebruik maken van de
radioweer sta4ions in Pcr4h en Woomera.
welke de projectielen in de ruimte zul-
len blijven volgen-

Sovjets en Rood-China
aceoord

De Sovje4 Unie en de Chinese Volks-
republiek zijn he4 een 3 geworden over
een plan tot wetenschappelijke en tech
nische samenwerking, in 1960- Delega-
ties der beide landen zijn di 4 overeen-
gekomen tijdens besprekingen in Mos-
kou.
Amerika bestelt Franse

straalvliegtuigen
12;- United Airlines in Chigaco hebben

20 Caravelle's vliegtuigen besteld-
Deze EVan3e sljraa.k'üegtui!gen zu'i^en
volgend jaar worden geleverd en ze
moeten in januari 1962 in diens4 zijn.
De k°s4en bedragen 65 miljoen dollar.

Italiaans vliegtuig ver
ongelukt in lerland

Men vrees4 da4 32 mensen de dood
hebben gevonden bij een vliegongeluk
me 4 een Italiaans viieg4uig in lerland.
Een lijntoestel van de Ali4alia was me4
52 bemanningsleden en passagiers op
weg van Napels naar New Vork. He 4
had een tussenlanding gemaakt in Slian
non en verongelukte bij de star4. Zeker-
heid over aantai slachtoffers heef4 men
nog niet, doch aangenomen word 4 da4
32 der Lnzi t4enden werden gedood en 20
gered w< rden-

Chroestsijev voor Indon.
parlement

De Russische premier Chi'°es4sjev is
in Djakar4a teruggekeerd van zijn drie-
daags bezoek aan het eiland Bali-
Kor 4 na zijn terugkoms4 in de Indöne-
siche hoofdstad sprak hij het parle-
men4 4oe.

Onderwijl leggen ue ministers van Bui-
tenlandse Zaken der beide lanidat de
laatste nand aan he4 gemeenschappelijk
communiqué dat maandag zal worden
gepubliceerd-

Marconist van Rie ver-
Klaart onschuldig te zijn
De spanning in hel proces in Boston

tegen de Nederlandse marconist Willem
van R., bereikte een hoogtepunt teen de
beklaagde, nu als ge4uige onder cdi
noord, verklaarde nie4 schuldig te zijn
aan moord van de Amerikaanse Lynn
Kauffman-
van i,

ging sprak, Zei dat hij Lynn Kauffman
de iaavste twaalf uur voor haar dood niel
meer heef 4 gezien.
Hij ontkende da 4 hij met haar 4wi34 heef4
genad. Belangrijk op deze z: 4ting was ook
de verklaring van de manager van he>
radiostation dai he4 weerbericht op de
fa4«le dag inderdaad ongeveer twee u"r
latr was doorgegeven dan gewoonlijk-
Van R- had in net logboek die 4i]d gecor
rigeerd, maar dit was door de aankl ager;
een vervalsing in he4 logboek genoemd-
waardoor Van R. zich een alibi zou heb
ben willen verschaffen-

Goedhard over
Nieuw Guinea in V.N.

In de Beheersschapsraad der Ver. Na-
ties heef4 de nieuwbenoemde Nederland
3e afgevaardigde Goedhar4 er nog een 3
op gewezen da4 de politiek in Neder-
lands Nieuw Guinea uitsluitend berust
op de verantwoordelijkheid jegens de
inwoners van dat gebied en da4 Neder-
land hen zo spoedig mogelijk hun eigen

teekomst wil laten bepalen in volle vrij-

heid. De heer Goedhar4 was de eerste
spreker over een rappor 4 da4 gemaakt
word 4 over vorderingen in alle afhan-
kelijke gebieden. Nederland i 3 er zich
scherp van bew^s4, algus de heer Goed-
hart- da4 het Nieuw-Guinea moe 4 stuwen
naar steeds verdergaande ontwikkeling.

De regering is hierbij bijzonder ver-
langend naar samenwerking op sociaal
economisch en opvoedkundig gebied me1

diensten en organismes van de Ver. Na-

ties en met Australië- De Nieuw Zee-
iandse afgevaardigde noemde de Ver.
strek4e gegevens een waardevol over-
zich- Gisteren werd de- vergadering
voor4geze4.

Volle aandacht voor
Defensie N.G.

De militaire beveiliging en verdedi-
ging van Nederlands NifeUw Guinea,

dien 4 de volle aandach4 4e krijgen.

Di 4 zeg 4 de minister van Defensie Ir.
Vi sser in de teelichting op zijn begro-
'ing. Begin van deze maand hadden
verschillende leden van de Eerste Ka-
mer hun o ngerus4heid geuit 0-.v:
dediging van he 4 eiland- He 4 vr ;1

zo zegt de minister nu, maak 4 in zijn

volle omvang nog een pun4 van over-
leg uit in de regering-



Post uit Nederland
(3) De Jeugd in Nederland

De zinloze, redeloze uitbarstingen van
de Nederlandse Nozems kan men het,
best beschouwen als een griep-epidemie-
Die is ook vervelend, doch gaat gauw1
voorbij- En ze tast nie4 de gehele be-
volking aan- Alleen als men er vatbaar
voor is- word 4 men er door be^me4-
Zo is he4 ook met deze Nozems-excessen
Slechte een groep van de jeugd neemt
er deel aan, he 4 overgrote deel van dW
Hollandse jongen 3 en meisjes doe 4 er
niet aan mee.
Bij een jongensrel op steaa4, is een goed
gerichte wa4erslang nog al4ijd een pro-
baa4 middel, doch bij molestatie zonder
enige aan ]e iding van 4wee passerende
dames en heren door een 18-jarige va-
rensgezel en een 20-jarige scharen3lij-
per, zoals nog kor 4 geleden in Den Haag
plaate vond, is een korte gevangeniss4raf
zoals door de Officier van Justitie bij
de Haagse Rech4bank werd geeis4, vol-
komen gerech4vaardigd- Als opvoedend
middel is zulks op zn plaa43.

Stel 4 U 'ns voor- dat U 's avond3
gevieren na een gezellig avondje in
avondkleding naar huis wandel4, en U
zonder enige aanleiding door 4wee ke-
rels word 4 gesch°p4 en geslagen, ge-
stompt en ui4gejouwd- Uw evening dress
uw dure winterjas, zijn naar de maan,
De dame 3 in hun avondjassen (een g°ede
wintermantel ko3t al gauw een f. 160,—
een bon4jas 4u3sen de,f- 400,— f. 2000,—)
besmeurd en gestomp4- om een zenuwtee
val te krijgen- Als er enige reden voor
w-as . soit - ai vinden wij zon moles-
tering een stem argumen4 om gelijk te
krijgen- Want die slaat, bewijst ai bij
voorbaa* zijn ongelijk en is in feite
reeds verliezer.

Zo heeft een groep Nozems op oude-
jaarsnach4 in een van de Haagse volks-
buurten de steaa4 opgebroken, de a?en-
ten en voorbijgangers me 4 stolen beko-
geld vanaf he 4 dak. Hiervoor hadden
ze van tevoren de stenen naar boven
gesjouwd, drie verdiepingen hoog.
Kan he 4 stemmer en geestiozer? Wa ia
er de "lol" van? Om onschuldige men-
sen die zo laat nog op straa t zijn te be-
kogelen en surveillerende agenten die
liever thuis de oudejaar3avond vieren,
te teeffen en te verwonden-
Verscheidene agen4en zijn geraak 4 er.
gewond - maar per slot van rekening
werden de dader 3 toch ingerekend-
Er wa 3 geen sprake van "wraak", of
van bittere gevoelens. Enkel maar om
de "lol". Wa een misselijke zin voor
humor bezi44en sommige knapen tech.
De Nozem-slag in Twenthe is erns4iger
want daar waren de jongelui (een 30-tal)
ui 4 Enschede, Goor en Losser me 4 ket-
tingen, sia gwapens, gummiknuppels en
dergelijke vech4-at4ributen gewapend
naar Hengelo gekomen om er 3lag te le-
veren tegen de Hengeloze Nozems. Voor
men echter goed en wel aan de geng
was, arriveerde de (gewaarschuwde) po-
litie me 4 een overvalwagen en rekende
aan de lopende band 16 vechtersbazen
in- De anderen wis4en te on4koimen.,

Wie di 4 zo leest, zal misschien denken
dat de jeugd in Nederland aan hc4
verworden is. NIETS [ IS MINDER
WAAR. Tegenover deze, excessen zijn
tientallen jeugd-organisa4ies en clubs
aan te. wijzen die constructief hun
vrije tyd besteden. Door de enorme
verschuiving ml maatschappelijke ver-
houdingen, welke na de tweede we-
rledoorlog i9ont3taan, zijjn et op de
middelbara scholen en op de univer-
siteiten jongelui komen studeren ui 4
gezinnen die deze studie niet kunnen
bekos4igenï. Dit is he* prach4ige resul-
taat van een stre ng doorgevoerde de-
mocratische regeringsvorm- De zoon
of dochter van een handwerksman, van
een lo3 arbeider of een huisnaaister
kan, als hij er maar de hersens en
ambitie voor heeft in de collegeban-
ken he 4 beste onderwijs van he* hoog-
ste intellect in Nederland volgen-
Heeft Hij he 4 geluk een beurs te be-
machtigen dan hoeft hij nie* 4e ploe-
teren voor zijn levensonderhoud, an-
ders moet hij al 3 werkstudent zijn
kos4 en inw°nihg plus zijn studie zier*
te verdienen- Wa* di4 van dej
Nederlandse jeugd presteert, verdient
respect-

Wij hebben ze vaak meegemaakt ais
autowassers. als baby-sitters, als loop-
jongens in drukkerijen, b°ekhandel3 etc.
e4c. Ze nemen hun 4aak erns4ig op, veel
serieuzer dan de "echtte" loopjongens.
omdat ze zich bewus4 zijn da 4 hiervan
hun studlie mogelijkhed\enl - hun toe-
koms4 dus - afhangt.
Ook onder de meisjes heef 4 men ver-
scheidene die een werkkring van maat-
schappelijk werkster of gezinsverzorg- "

s4er hebben gekozen en hun vrije mid-
dag besteden om in diverse gezinnen
enige uur4jes "praktijk" op te doen. Dit
zijn heus geen saaie> ielijke meiiaje3;,
maar charmante, lieve jongedames tus-
sen de 18 -24 jaar die weten van, aan-
pakken. Die nie4 opzien tegen de afwas
van 3 dagen vuil vaa4werk, of een em-
mer wasgoed, wanneer de huisvrouw
ziek te bed lig 4 en haar werk onafge-
daan in de keuken staat.
Naa3t he 4 troepje dat uit de band springt
een grote meerderheid eerlijke flinke
energieke jongelui en jonge meisjes-
Daarom blijft Nederland ook voor he 4
buitenlantd nog al4ijd he 4 land waar
men zijn jeugd zend 4 om te studeren-

HET PAARD VAN TROJE
Volgens "The Financial Times" bes4aan
er vergevorderde plannen van de Ja-
panse autemiobiel)fabriek "Toyote" (te
Yokohama gevestigd) 4ot ves4iging van
een dochter-onderneming in Nederland-
Nog voor de zomer zou hier een dele-
gatie de onderhandelingen openen en
zien een defini4ieve regeling te treffen-
He4 zou dan in de bedoeling liggen hier
een assemblagebedrijf te vestigen die
de "Corona" (een 6 cylinder Sedan in
de klasse van de Amerikaanse compac'-
cais) onder de naam van "Crown" in de
handel moe4 brengen.
Wel, wel. wanneer dit gebeur 4, zullen
we langzamerhand een herhaling zien
van onze k a4oentjes, porselein- en gla3-
waren, huishoudelijke ar4ikelen, lampen
en elec4rische apparaten ui 4 onze wei"

Indische jaren, een Passar Be3ar poli-
4iek die de Nederlandse import en indus
4rie op miljoenen harde guldens te staan
i 3 gekomen- In de eers4e wereldoorlog
teen de zeewegen min of meer "geblok-
keerd" waren, importeerde Batavia en
later ook Soerabaia en Semarang de Ja-
panse ar tikelen. Eenmaal daarmee be-gonnen- kon men later de duurdere
Europese artikelen moeilijk meer kwijt.
Thermosflessen van Nippons fabrika34
hebben in onze internerings4ijd nog even
goede diensten bewezen evenal3 de Ja -
panse linnen en kateenen jurken, die
aanzienlijk goedkoper war!en dan die
van Onderling Bel ang of Java Modema-
zijn.

Wanneer men hier in Europa heteelfde
gaa4 beginnen, heef4 men zichzelf de das
omgedaan. Nu reeds zitten de waren-
huizon vol me 4 Japanße artikelen, die
grif van de hand gaan- He 4 bekende
houten speelgoed, de blikken spoorteein-
tjes en auto4jes die hoe goedkoop ook
een mechaniekje hebben waardoor een
kind dolgelukkig zijn tiei of auto kan
laten rijden, zijn h;"- reeds v.'l 'M' ?..■ 'kwar4je 4e verkrijgen- Een ïï^trop'.
concurren4ie is nagenoeg uitgesloten
Daarvoor zijn onzp lonen en s:oc :"'■'"
voorzieningen veel 4e hoog-

Maar e- wie ere toekomt- Do ,apanse
camera's dom voor de Duitee nie4 onder
zün volgens sommige verwoede fotogra-
fen zelfs beter.
Wie de Japanso verovering va» do Ir.-

'■"' r"!. 1;,' erende en n:< de we-
i-i >*lor : i-i- " ;e4 vergeten is- ziet thans

he 4. o "' ie gebeuren. Doch op immens gro
t„,.r. «(.j-ja-,', Thans ffaa' het nie4 all'en
om de verovering van de Europese en
Az)''ische markt, doch om dr/ wereld-
markt, en r^et met ar tikelen die onder
gebruikrtartikelen) en luxe voorwerpen

vallen, doch om vitaler goederen. In
de scheepsbouw; neemt Japan reeds de
eerste plaats gn< Het heef 4 Engeland
achter zich gelaten* Ook Nederland is
overvleugeld en teruggedrongen! naar 'n
50 plaats- Het is daarom nie4 ab3urd
te veronderstellen, dat na, dg scheeps-
bouw en de au4o-indus4rie( Japanj zich
zal teeleggen op het bouwen van) vlieg-
tuigen cm raketten-

Japan is niet alleen de g.roo4ste| im te-
tor van het Westen, doch he 4 bezit ook
he4 scherp-geslepen breini van hef Oos-
ten en de latentei krachti dat het kan
w;achten te4l de 4ijd rijp i*, Eigenscha->-
-pen dio moeten leiden r.-aar wereftf-
hee.rschappij. Voorlopig economisch.

Spiegel van het verleden
Die ene vrouw oorsprong van dood en oorlog

Ook de wereld der Papoea's is een
marmer/wereld. He 4 zijn de theorien van
mannen die in verhaalvorm de ronde
doen en daarin spelen vrouwen zelden
een mooie rol- He 4 is helemaal niet onmo
gelijk, da4 men kan stellen é?i: de man-
nen he 4 de vrouwen altijd kwalijk zün
blijven nemen dat zij he 4 geheim van
he 4 leven hebben- Da4 vrouwe<. kinde-
ren voortbrengen heef4 zelf 3 geen man
kunnen ontkennen, maar hier hebben
de Adams he4 niet bij la4en ziUen- Goed
vrouwen brengen klnWeren voor4, ma"r

tevens kwam door een vrouw de dood
en de oorlog in de wereld. Zo word 4
he 4 althans verteld door de Moi-Papo, -
a's van Noord-West Nieuw-Guinea-

Di 4 verhaal vormt he 4 onderwerp van
de lange maannachten en word 1 her-
haald telkenmale wameer ziekte en
dood de mensen teisteren-

Heel vroeger was de wereld volmaak 4
men kende noch dood noch oorlog. Al-
len leefden in vrede bij elkaar en men
bewerkte zl>in tuinen en 'rok er op ui "
ter visvangst. In die 4ijd hadden de
mensen nog geen bloed in de aderen
en de bomen en struiken nog geen rood
sap. Ook teisterden muskieten an steek-
vliegen mens noch dier.

In die oer4ijd dan waren er overal
gezinnen, maar ergen3 in he 4 bos woonde
een beetje afgezonderd een oude vrouw-
Ze heette Amoelagilala, haar man Oh-
milé was zelden thuis- Later zou blij-
ken da4 hij he4 kwaad da 4 zijn vrouw
de mensheid berokkende probeerde weer
enigermate te verzachten door de ada4ge
boden en verboden in te voeren-

De oude vrouw dan was vaak alleen.
Op zekeren dag kwamen twee mannen
langs haar hui3- He 4 dreigde te rege-
nen en daarom noodde ze de mannen
ui 4 bij haar 4e schuilen- Ze gingen op

di 4 verzoek in. De regen ruiste op he 4
dak en de mannen vielen in slaap. De
oude vrouw nam teen een staaf ijzer
verhit4e die in he 4 vuur en brandde
hiermee de beide mannen dood. Hun
schedels bewaarde ze. de res4 a 4 ze or*

Het dorp in rep en roer, wan 4er wer-
den twee mannen vermis 4. ledereen op
zoek naar die mannen- Sommigen langs
de bovenweg anderen langs de bene-
denweg- Tevergeefs. Ook de beide zoons
van de vermiste mannen gingen zoeken
Zij kwamen lang he 4 hui 3 van de oude
vrouw en ook nu dreigde er slecht weer
Op de uiteodiging van het oudje gingen

de kinderen' naar binnen- Ze gingen
niet sjapen, maar begonnen zich weldra
te vervelen- Om hun rustig te houden
gaf de oude vrouw als speelgoed 4wee
schedel 3. De jongens herkenden even-
wel de schedel 3 van hun vaders en sloe-
gen alarm. Ze maakten dat ze wegkwa-
men en hun beide moedjers hoorden
hun kre 4en en kwamen aangerend. Di-
rec4 geloofden ze wa 4 hun jongens ver-
telden- He4 hele dorp in opschudding
maar niemand durfde de oude vrouw

aan te vallen- Di 4 moest wachten to4 de
beide jongens volwassen waren. Toon
mobiliseerden ze alle mensen en ver-
ter ongeveer de hele schepping: bomen
vogels, steuikeni etc- inbegrepen. De gro
te oorlogsteos moes 4 evenwel over zee-
ledereen wilde mee, er viel ie4s te be-
leven. Ook een klein vogel4je c.e Tok-
saroem piepte: ik wil mee Zs sloegen
hem evenwel me 4 een riem van de uit-
legger- Hierop vloog he 4 diertje tia1:-
-zijn zuster die he 4 uitrustte van n.ie4s
da 4 ze ui 4 een nipahpakn sloeg: de ii :g
lam -■ he 4 hakmes en een speer me'
ijzeren punt.
Hiermee gewaperid trokken ze >r -,
ui 4. Nu mocht het vogel4je mee- Zelfs
had he 4 een bos veelkleurige bladeren
in eep poo4 plus hakmes.

De oude vrouw had haar bewaker die
op de uitkijk stond. Deze waarschuwde
haar da 4 er een grote vloot aankwam
maar ze lachte er om-

Toen landde de hele vloot en kwam
direct de eerste ac.nval al- Ze spro ng
echter tevoorschijn en dan3end op een
grote pla44e steen vo6r haar huis weer-
de ze mcl haar schild alle pijlen en spe-
ren af. Vermoeid en teleurgesteld trok-
ken aanvallers zich 4erug- Di 4hi r-
haalde zich enke-le malen, zodat de le-
gerleiders haas 4 de moed opgaven.
L 0n kwam he 4 vof,<el4je Toksarorm.
en vroeg zijn plan te m°gen ui4voeren
He 4 mocht en he 4 ging meteen aan he 4
werk met de bladeren wreef he 4 de 3teen
glad, lie4 torn de aanvalskree4 schallen-
Lachend kwam Amoelagilala te voor-
schijn- De aanval was ditmaal heftig,
maar ze begon^weer te dan3en op de
3teen. Nu gleed ze evenwel uit en Tok-
saroem vloog tee en. sloeg haar me 4haar
hakmes he 4 h°ofd af. Groot feest. Nu
werd een huis opgezet om he 4 feit te vie-
ren van de overwinning en he 4 slach4of-
fer te verdelen- Da4hgingraar tee. Wi4te
slang en schorpioen en vissen vochten
om het har 4 van de vrouw. De witte
kakatea woedend, rmoe4 me 4 as, zodat
de slangen en vissen etc. die zich in he 4
hart vrn de vrouw hadden vastgeb'ten
wit van kleur werden- Vogel 3 sta!en
de muziekinstrumenten van de vrouw
en begonnen er me4een °p te oefenen
wa 4 ze voortzetten to 4 op vandaag.

Als overwinningslied werd de melodie
gebezigd die Amoelagilala zong- Toksa-
roem wilde van he 4 bloed, maar kreeg

alleen maar een flinke spa 4 op haar
bors4.
Eindelijk was er nj,e ts meer over van de
vrouw Ampelagiilafty de overwinning
was volkomen meende men- Allen trek-
ken weg om het feest 4huis verder voor 4
te zetten. Daar gekomen bleek evenwel
da 4 allen die vs».i he 4 hart van de vrouw
gegeten hadden vergif4ig waren gewor-
den en allen die van het bloed had-
den gedronken aan de dood onderhevig
waren geworden. He 4 kwaad da 4eers4
in de vrouw alleen woonde was nu in
allen overgegaain- Ziekte dood en oorlot;
kwamen, wanf door de grote toch 4 en
hc4 gebruik van ijzer was men de krijg
meester geworden.

Als enige medicijn tegen beten van
gift-ig geworden dieren bleven de ge-
kleurde bladeren "daun poeteri" in ge-
bruik en men kon ze nadien vinden op
alle erven-

Boven al deze ellende ontdekte men
later nog iete veel ergers: de ziel van de
oude vrouw was n.l- al evenmin over-
wonnen al* haar lichaam. Deze manifes-
teerde zich in a ndere oude vrouwen die
nu dezelfde moordlustige neigingen ver-
toonden als hun oermoeder en zij wer-
den de kesas lagi, de heksen. Buiten hun
weten werden ze media van de ziel van
de oude vrouw en wanneer door wiche-
len was uitgezoch4 wie de scjiuldige
was nam deze vrijwillig he 4 gif in d>t
haar werd aangeboden liever dan een
gevaar voor haar medemensen te zijn-

Bloed- de oorzaak van êifende'
bleef ook een voortdurend bron van
nieuwe ellende. Overal waar bloed had
gevloeid schreeuwde het om \vraak-
Oorlogen waren aan de orde van de
dag en nergens waren de men3en meer
veilig voor insecten en andere kleinere
levende wezens. Bloedzeugers in de bos-
sen, vliegen 4huis en nie4 te vergeten
de zwermen mu3kieten. Deze waren na-
melijk nie4 mee gegaan me 4 de grote
vloot en zij pogen tet op vandaag hun
schade in te halen.

Da 4 i 3 echter ook hun dood, want
overal waar de mens kan verjaagt eh
dood 4 hij di 4 ongedierte.

En als de vertellers al zuchtende zo
ver zijn gekomen kunnen ze meestal
me4een bewijzen wa 4 ze zeggen- Bijn»
altijd bij 4 hun wel een muskiet. Ze zit-
ten dan even heel stil, en met een vlug-
ge pe4s slaan ze de kweldwivel dood-
Kijk maar zeggen ze dan en wijzen
op he 4 bloedvlekje wa 4eens een mus-
kie4 was, Amoeilagilala bekeken 4! ook
zijn dood-

F.C.K.

Insecten, vogels en vruchten
door monumenten geeerd

Monumenten worden meestal opge-
r'ch* ont grote mannen of heldhaftige
daden te ereri- SomS echte* neemt het
menselijk enthousia3mo vreemdql vor-
men aan en z° zie 4 men da' in de loop
der tijden gedenkstenen zün opgericht
voori stommel dieren, insecten, Vissen

vruchten en voo» andere rariteiten-
EEN TOR) KRIJGT EEN STANDBEELD

Om de stad Eureka in Californie groel
de een schadelijk onkruid, dat van ne

_
verlede honderden hecteren vFuch4bare
grond had overwoekerd, gior4 geleden
voerde men ui 4 Aus4ralie torren te die

Glas: ”Menmoemt jouw karakter vol”
Fles: "Dank je- maar ik ben ook vol

Amstelbier"



zich snel vermenigvuldigde en verzo4 op
speciaal da 4 schadelijk onkruid-
Al spoedig waren de gronden om de
sted geheel van di 4 onkruid gezuiverd,
de sted bl°eide weer op en een paar
maaden geleden heef 4 de dankbare sted
voor de tor een str ndbeeld opger'ch4
van brons en granie4-
OOK MEEUWEN WERDEN GE-
EERD

Een zelfde gevoel van dankbaarheid
bezielde de mensen van Sal4 Lake City
Toen deze plaa4s ge4eisterd werd door
een sprinkhanen plaag, 3tertte e zich
gro4e vluch4en meeuwen °p de zwermen
sp"nkhanen en vernietigden ze- De oogs4
der eerste pioniers die zich in de stree k
geves4igd hadden werd daard°°r gered
de eerste boeren weden voor hongers-
nood bewaard- De meeuwen verdien-
den er een standbeeld mee.
OOK EEN STANDBEELD VOOR EEN

KIP
Nu wc toch °ver onze gevederde vrten

deö hebben, m°gen we Rhode Island
niet vergeten- Daar stea4 een meer dan
levensgr°o4 standbeeld van de bekende
Rhode Island Red, de bruinrode kip met
he 4 ra'aïse vlee3 en de gro4e bruine eie-
ren, he4 liavelingsras van kippenlfok-
kers-
EEN HAAN GEMEMOREERD

In Ditdhling (Ver. sta4en) staat boven
°p een gedenknaald en s4enen haan-
De naald geeft de plaats aan waar in
1734 Jaéab Harris werd p|pgehangp.i

voor een driedubbele mo°rd. Bij die
gelegenheid doodde Harris ook een haan
Om de een of andere vreemde reden
büslo°4 de bevolking di 4 fei4 me 4 een
gedenknaald te memoreren-
OOK AARDAPPELS IN STEEN

Londonderry eet me 4 een monumen 4
'de wiK,e aardapp^hteor4 de< "Lpwly
spud" d!e naar men zeg 4, in 1719 aldaar
voor he 4 eerste gepoot werd- Een asso-
ciatie van aardappelhandelaars meende
op die wiize di 4 fei4 te moeten herden-
ken-
APPELS ZIJN GEWILD IN STEEN

Blijken 3 he 4 gezegde "Een appel per
dag h°ud4 de dokter.ui4 he 4 huis", zijn
appels populaire vruchten- Er zijn ook
vele standbeelden vo°r ojpgerteh4- Irt
Peru, lowa Amerika eer 4 een grote ste-
nen appel de gedachtenis van Jesse Hi-
at, die een heerlijke appel-varietei4 wist
te kweken- In Wilmington Ver. staten
stea4 een monumen4 bekroond me 4 een
grote s4enen appèl om de plaats te her-
denken waar Samuel Thompson de
"Baldvin appel" varietei4 ontdekte-

Te Fountete, Ver- Ste4en heef 4 men
een standbeeld gewiJd aan Eva, de eers-
te vrouw. Heel toepasselijk heef4 men
in he 4 voet 34uk van di4 monumen4 een
appel, ui4gehouwen-

Tijdens de bouw van de ka 4hedraal
van S - E4ienne 'n de middeleeuwen,
voorzag een anonieme weldoener de
werkers aan de bouw 25 jaar lang iede-
re dag van een appel per man, als bij-

drage v°or de b°uw van de ka4hedraal-
De dankbare bewoner3 hebben een

stendbeeld van een appel etende man
aan he 4 bouwwerk t°egevoegd-
OOK GEDENKTEKENS VOOR VIS-
SEN

Toen in Vicenza, Itelie een vi 3 aat\
land gebrach4 werd van 110 p°nd heb-
ler-, verwoede hengelaars er, om di 4 fet
te herdenken een mooie toren v"er ?o-

bouwd- In Te44erow heeft men zelfs een
verdwenen vis herdach4- Men had daar
nl- een prach4vis klaargemaak4 °m als
hoofdschotel te dienen voor een gemeen
teliik banke4. Toen de deelnemer 3 ech-
ter opdaagden was he 4 vi3sengerech4 ver
dwenen, ook da 4 werd me 4 een gedenk-
teken gememoreerd-

In India vind 4 men veel merkwaar-
dige monjurnetefl!- Zo i 3 er te Maliehori
een tempel die geb°uwd is door een man
om zijn hond te herdenken die hij per-
ongeluk had ged°°d- Hij heef 4 er ziin
hele leven °ver gedaan om de tempel
klaar te kri.igen.

Om een eerlijke daad te herdenken
heef 4 men te Doralpara een tempel van
Siva opgericht - Een ram had nl- een
lading zink besteld en kreeg b'j ver-
gissing een lading zilver teegezonden-

Hij ging eerlijk de vergissing melden,
welk fei4 met de bouw van de tempel
werd herdach4- Te Angale3wari stek een
man die door de bevolking v°°r heilig
gehouden werd, me4zün vingel" een gaa4
je in de grond- Om di4 gaatje tetec4
te houden, bouwde men cv een tempel
omheen-
DE KOFFIETRACTATIE

Er zi4 nie4s heiligs in een man die
koffie ronddeel4- Toch 34aa4 er in Mary-
land, Ver. S4aten een bronzen standbeeld
tel' herdenking van het fei4 da 4 geduren
de de Burgeroorlog te Amerika bij de
slag van An4ietem een Jonge set'gean4,
p2rso°nli.ik en z°nder daartee order ge-
kregen te hebben, koffie ging k°ken en
k°pjes koffie ging ronddelen-
EEN OPSCHEPPER

Een ver van bescheteen man in Al-e-

lino, Itelie maakte gedurende zijn le-
ven een levensgro°4 standbeeld van zich
zelf- Op 86-jarige leeftJid kreeg hü he4

marmeren voe4s4uk van 4 meter h°°g
tï»k klaar, volgebeiteld me 4 alle 3 wa 4 hij
in zijn leven zoal aan grappig 3 gezegd
had-'

(2) Opium oorlog van Rood-China
Er bestaa4 een eigenaardige band 4us-

sen de 4wee krachten die de Westerse
wereld verzwakken, nl- 4u3sen georga-
niseerde misdaad en he 4 internationals
communisme. In di 4 tweede van onze ar
tiklen °ver nareo4ica zal worden aange-
toond da 4 de werkelijke grote bazen in
de handel van verdovende middelen, tep
ambtenaren zijn van Ro°d China-

De Ver- Naties heef4'slech43 zeven lan
den geregistreerd als legale expor4eurs
van opium, nl. Bulgarüe. Griekenland
India, Iran, Turkije, Sov-te4 Rusland en
Joego-Slavie-
Ui 4 de expor4 van deze landen worde i
40 ton betrokken wa 4voor een jaar onge
veer in de behoeften van alle medische
diensten voorzie -Deze legale opium op de wereldmarkt
kos4 tussen. de 25000 en 50000 dollar
per ton- waarvan de Turkse kwalitei4
de beste is.

Echter de illegale of "zwarte" opium
die praktisch onbeperkt verkrijgbaar is
in de steden van he 4 westen word 4 v°or
een honderdvoudige prijs van de hand
gedaan en k°m4 ongeveer op 2-400.000
dollar de Wn- In geconcentreerde vorm,
zoals her°ine w°rden prüzen gemaak4
me 4 a34ronomi3che ciJfrs-

De meeste illegale opium word 4 van
uit Ro o d-China ove 1' de wereld verspreid
ofscho°n de consumptie in China zelf
verboden is. Dit brengt het land 250.000
000 dollar in klinkende munt op.
Hier is nie4 bij inbegrepen de marihu-
ana en cocaïne, die beide geen opiumde
riva4en zijn- De marihuana kom 4van de
India, hennep dezelfde plant waarvan
men in he 4 Midden Oo3ten de haschisch
trek 4, 4erwiJl cOcaine ge4rokken- w°rd 4

uit de bladeren van de cocas4ruik-
De minister van Binnenlandse Zekert

van de F'ormosa regering heef4 gedocu-
menteerde rapporten gepublteerd. waar-
ui4 bliJk4 da"t Rood-China de papa-v--*
velden heeft uitgebreid van 300.000 tel
9.000-000 acres en 12 maal de wereld
behoefte aan opium v°°r medische doel
einden expor4eer4-

Zo gauw de Rode legers een gebied
veroverden op he 4 Chinese vas*eland
begonnen ze de opium produc4ie te or-

gajseren en interesseerden ze zich v00 1"
nieuwe afze4gebieden-

Maar opium is niet he 4 enige wat hen
trekt- Ze rich 44en ué West China °ok

een, morphine fabriek op, waar onder lei
ding van een 4weetel japanners, 200 Chi
nezen 300 pond morphine per dag pro-
duceren-

He 4 opperbevel der Amerikaanse strijd
krachten in de Pacific rapporteerde dat
de voornaams4e inkomsten van de Ja-
panse c°mmunis4ische par4ij, verkregen
word 4 ui 4 de verkoop Van Chine3e rode
herome.

In de laatste -iaren is Noord Korea
eveneen3 een basis van de smokkelhan-
del van opium naar de.Westelüke lan-
den gew°rden-

Toen in 1950 he 4 Amerikaanse leger

Noord-Korea binnentrok werd een reus-
achtige depo4 van vervende middelen
gevonden; nie4 minder dan 300 kisten

me 4 opium en een drietal kamers prop-
v°l me' morphine.

Hongkong is en bluf4 cch4er wel de
voornaamste exp°r4haven van de narco-
tica naar he4 We3ten- Er zijn t°nnen en
tonnen diree4 leverbaar ui 4 de opslag-
plaatsen in Kanten-

De bazen van de opium wereldhandel
ziJn bü de Amerikanen en Engelsen be-
kend- De ironie van het geval is dat zij
ambtenaren zijn van he4 "Kantor te r

bestrijding van opium gebruik". Een
kanteor da 4 di 4 opium gebruik in China,
wil wegvagen en tegeliJker4iJd termen
en 4onnen oVer de vrije wereld verspreid

De gro4e baa3 is Wang Fei Chi die
een onverbiddelijke oorlog voert tegen
het Westen, duizenden men3en in Ame-
rika en Europa vergiftigd me 4zün mas-
saproductie van narcotica-

TWEE PROBLEMEN
Twee problemen van gewich4 doemen

°p aan de Franse h°rizon. Op de eerste
plaats de defin,i4ieve regeling van he4

Algerijnse geschil- Op.de 4weede pla,ats
he 4regelen van de be4rekkingen 4ussen
leger, en staat.

He 4 neerslaan van de ops4and in Al-
gerüe heeft geen* enkel van deze pro-
blemen opgelos4- De Gaulle is echter wel
me 4 de oplossing begonnen 4oen hü zes
organi3a4ies van de rechtervleugel in

Algerije ontbond en Jacques Sougtelle
uit de regering ze44e-

He 4 leger probleem gaa4 veel dieper
dan he 4 falen van 4wee regimen4en 4oen
hun geboden werd om op Fransen 4e
schieten- Dit was een erns4ig tekor4ko-
men maar he 4 is 3lech4s een gedeel4e
van een n°g grimmiger beeld- Waar
immers kregen de opstendelingen hun
enorme voorraad wapens en explosieven
vandaan? Daar hadden ze gro4e voor-
raden van klaar liggen, wachtend op
he 4 tijds4ip v°or "de uitdaging van Pa-
rijs". De rebellen hadden meer wapens
dan ze zelf ooit hadden kunnen gebrui-
ken- Hier is maar een a,n4wo°rd °p. Ze
kregen ze van he 4 leger-

Hoe -stea4 he 4 dus me 4 de betrouw-
baarheid van he 4 leger?

De enige oplo33ing er voor is- een ein-
de'4e maken aan de oorl°g in Allgerüe
en op die wijze de bron van alle ver-
leiding voor he 4 leger, °m de centrale
autoritei4 ui 4 te dagen, weg 4ë nemen
en, op zich zelf een bee4-ie republiekje
4e gaan spelen-

Het is en bli.if4 voor de Gaulle en
uiters4 möeilük probleem °m aan Al~
gerijte zelfbeschikking en, vrtf stem-
rech4 toe te zeggen en tegeliJkerteid aan
de Frans Algerijnen te beloven da 4 Al-
gerije Frans zal bliiven-

KRI-PIKENKRU-PUKKRANT

DIT IS VAN MIJ :
MUIZENVERHUIZING.

Er was er eens een muizen fam.,

Die verhuisden naar Amsterdam.
Ze namen alle spellen mee
Een reepje spek, een busje thee,
Wa4 zoute, drop en peperkoek,
En een lapje 3tof uit mijn vaders broek

van! Zwartsnoetje.
Ik heb één been,
Maar geenvoe4.
Twee vleugel 3
Een rug- maar geen buik-
Raaaraaa wie ben ik?

"snau uCiH :A\}uv
Ingewanden door Han Huisman.

Beste kinderen,
Wij zijn deze week erg tevreden- want

TEN EERSiTE, was er bij de buizenver-
huizing een leuke tekening! Wat zouden
we die er graag inzetten-
Jammer genoeg kunen we die niet
plaatsen, wsn4 een cliché ervan moe'en
we in Holland laten maken.

Hebben jullie wel eens van een hno-
leumsnede gehbord? Al 3 jullie die bij je
inzending instuurt, kunnen we he 4 wel
plaatsen.
Daarbij mag je door wie het maar kan

geholpen worden- hoor-
Minimum- maa4 4X2 cm.
Maximum- maa4 6X4 cm-

Probeer he 4 eens! 1

TEN TWEEDE:
Eindelijk dan eaen inzending van een

jongen.
Goed zo, Han! Jij ben4 de'eerste, en ie
wee 4: Als er één schaap over de dam
is -..-." .
Denken jullie er goed aan op d^ enve-
loppe "DIT IS VAN MIJ" te schrijven?

Adre3: "Nieuw-Guin|ea Koerier"
Oranjelaan Hoüandia.

GRAZJE;
WAT IS HET LANGSTE WOORD.
DAT JE KENT?

■jpaoA\ } ag jbSubl oog 'ija'.i} üßsuBs
js 3f jopjeu, aoH ■' ' " '^hSßia -mjuv

raadsel;
door welk oog kan je niet
ZIEN?-

'gOOJSlsip U33 -piSBU U33 IJU3A gOO jSH

ONS VERVOLG VERHAAL.
Gevaarlijk spel-

NO: 5-
Korte inhoud:
De familie Verbrug gaat emigreren naar
Nieuw-Zeelarcd- Bij de verhuizing val 4
er een oud familieschilderij op dei grond
de lijst breek 4 en er val4 een veitgeeld
papier ili4. Heti blijk 4 een brief te zijn

waarin Karel zijn ouders op zijn sterf-
bed schrijft- Hij vraag 4 vergeving voor
zijn vroegere daden en «egt, da4 hij

zijn ouders het geld zal terugzenden,
dat hij wegnam, toen hij stiekem ver-
trok naar Nieuw-Zeeland. Zijn vriend
de Manke Rooi», zal he4 hen brengen-
Peter en Torn besluiteit da 4 ze daar- wel
wa 4 meer over zouden willen te weten
komen.

En daar stond dan de familie Verbrug.
moe, slaperig en koud op he 4 Harewood
vliegveld in Christehurch.
Voor he4 eer34 op Nieuwzeelandse bodem
Veel van hel nieuwe land konden ze ech-
ter nog nie4 zien, het wa 3 midden in de
nacht en nog pikkedonker-
B^>akt en beladen liepen ze naar he4
stationsgebouw tee en opeens hoorden ze
een vrolijke stem die riep: "Welkom in
Nieuw-Zeeland allemaal! Zijn jullie
blij, dat je er ben4?" En daar stohd hun
buurman,, meneer De Jong- die in Christ
church woonde' en bij wie ze voorlopig
zouden mogen logeren.

Ga maar gauw naar de douane, zei hij
Als je geen smokkelwaar bij je heb 4,
hoef je daar helemaal nie4 bang voor te
zijn.

He 4 wachten op alle stempels en pa-
pieren duurde gelukkig nie4 lang en al
vlug stenden ze d"n ook bu.ilen, waal-
meneer De Jong hen nog eens hartelijk
begroette. In zün ovta -ruderwet&o -j-o

reden ze evitn later door Christehurch
heen, terwijl hij hen verschillende din-
gen aanwees. Kijk- di4 is het centeurn

van de stad, ver4elde hij, hier zijn alle

winkel 3 en kantoren en er woon bijna

niemand- Bijna iedereen heef4 een
huis in een van de voorsteden en s

avond 3 en 's nach43 is het m he4 cen4rum
dan ook bijna uitgestorven-
Maar oterdag kan het er reuze gruk zijn

Toen ik hier pas kwam, was ik
stomverbaasd over de vele fietser3 Wa 4

da4betref4, lijk 4 het predes op Neder-
land En hier is he4 grote 3tadspiein, met

de kathedraal, daar moet je overdag nog
maar eens gaan kijken.

Nu lieten ze he4 centrum achter zich
en reden lang 3 een met lichten omzoom-
de weg naar een van de voorsteden, die
Summer heette. Daar woonde de fam4ilie
De Jong- .
Maar de oeen van Peter, Torn en Sprte4
gleden langzaam dieh4 en he4 laat3te,
v/a4 ze merkten, wa 3 een heerlijk warm
en zach4 bed-
En alle drie droomden ze die eerste
nacht in Nieuw-Zeeland over de avon-
turen, die ze gingen beleven!

(Wordt vervolgd)

DE METSELAAR MET DE POT SNERT
Ook Nederland leven een büdrage te

merkwaardige gedenkstenen. Z° vind4

men in der zi-irnuren van de S - Jans
Ka4hedraal in Den Bosch de stenen fi-
guur van een man bezig een po 4 me 4
sner4 om te schoppen, ter herdenking
van he4 fei4 da4 een der bouwers in de
Middeleeuwen nie4 tevreden was me 4
zijn verstekt eten- Een inscriptie ver-
meld 4: "Is da4 eten voor een man die
zeven stuiVer verdienen kan-"

Nasteep van het Algerijse avontuur
De Gaulle zoekt de oorzaak

Het. Franse v°lk zuch44e van verlich-
ting teen he4 Algerijse mirakel, de op-
stand van een week- ten einde wa -De Franse presiden4 de Gaulle echter
is er nie4 tevreden mee. Te midden van
het hoerageroep en lofui4ingen voor de
onverzettelijke leider, die de opstand
de kop indrukte, besef 4 de generaaT ter-
dege hoe dicht 'de Republiek bij een ca-
tastrophe ge3taan heef 4, d°or he 4 handje
vol fanatiekelingen en avon4uriers in
Algiers- Hij zoek4 nu de oorzaak van de
omstandigheden waardoor een sterke
regering zo dieh4 biï zün val gekomen
is- Uitgerust me4 nieuwe volmachten
hem goedgunstig door een dankbaar par-
lement versteek4- heef 4 hij zich nu op-
gemaak4 °rrf, de oorzaak 4e vinden en
weg te nemen- Ligt de oorzaak in de
mensen of bii de instellingen, aldus de
vraag-
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Radioprogramma
ZONDAG 28 FEBRUARI 1960
09 00 Programma-Overzicht.
09.03 R K. Stediodienst.
09-20 Zondagochtendklanken: Zuid-Ame

rikaanse muziek door Franse orkes-
ten en Italiaanse liedje» door Deaa
Mar*in.

10.00 Volks- en dansmuziek uit Rusland-
-10.14 Cor de Groo4, piano-
-10-30 Max Bakker on zijn orkest, mmv.

het Omroepvrouwenkoor.
1100 Muziek ui 4 de Wes4- 11. Muzikaal

bezoek aan Sin4 Maarten. Toelich-
ting: Dr- van Wengen.

11.15 Concer4 voor viool en orkes4 no. 2
in E gr.4- -J.S. Bach- Igor Oisteach

viool, met het Leipziger Orkes4 olv.
Frans Konwitschny.

11-33 Filmbespreking door de heer B.J.
Ber4ina-

-11-43 JeanrJacques Tilkay en zijn orkest
12.00 Sweol Sixteen olv. Lex Karsemeyer
12.20 Paulus en Priegel4je (VIII). Een

verhaal voor de jeugd van en door
Jean Dulieu en dochter Dorinde-

-12-32 Casse Musette olv- Ru van Veen.
met zang.

12.51 Erroll Garner, piano.
13.00 Nieuws-
-1312 Malando en zijn tango-rumba-or-

kes4, met zang-
-13-42 Les PaUneurs — Meyerbeer.

ui4v.: Bosten Pops Orkestra olv. Ar
4hur Fiedler-

-14.00 Sluit-ing-
-18.30 Programma-overzicht-
-18.33 Protestante Studiedienst. Aanslui-

4end: Kerkelijke kroniek-
-19 06 Kwarte4 voor-viool-al4vi»ol- en cel

10, in A gr.t- KV 298 - Moz art. Ui4v

' Huber4 Bahrwahser, fluit, Nap de
klijn, viool, paul Godwin, altviool
en Carel van Leeuwen Boomkamp,
cello.

19.19 Zang door Vera Lynn-
-19 37 Orkest Milt saundors.
20 00 Herhaling nieuwsbulletin; weer-

overzicht on weer-verwachting.
20.12 Yvonne Blanc Quinte4-
-20.30 De Nederlandse Kroniek.
20 45 De "Rocky Mountains"
21-00 "Onder ons". Een cabare4program-

raa met Tr«us Kooomans, Rens van
Dor4h en Ca-s Oosthoek-

-21.Ï5 Vtecns Licht Orkes4 olv. Hans Ko-
Ir-i.

''■1 35 O kes' TVuno Quinrinotta
21 55 Chris Barber's Jazz Band-
-2215 p—-y Faith en. 7ijn orkes4.
22.40 "ang door Marie Lap,-,--,.
23 00 SLUITING-

MAANDAG 29 FEBRUARI 1950
06 30 Na de douche.
07.00 Ochtendgymnastiek oh' T : -Dreese, Piano Arie Snn >k.
0 7 10 Na de douche (II)
07.30 Sluiting-
-10.00 Muziek in de ochtend.
11.00 Sluiting-
-20-00 Nieuws en weerberich4-
-20.15 Spor4pran4ie door Tlerman Wr-'r--" I'-

-20.20 Opera: Fragmenten uit "La Forza
del Destino"—Verrii.

20 41 Tango's door het orkes4 Alfrcd
Hause.

2105 Wa4de pers ervan zeg --21.15 GroetenprogrammB voor personeel
van de K.M. in Nieuw-Guinea-

-21 36 Victer Silvester en zijn Silver
Strings-

-22 00 Favorita olv. Jan Gorissen met
?ang door Max v-n Pra a?

22 30 Selectie uit Summor Song pn pa-
jama Game door orkesten Melach-
rino.

22.46 Richard Tauber zing 4 film-meln-
dieën-

-23 00 SLUITING-

Keizerin van Perzie in
blijde verwachting

De echtgenote van de sjah van Perzie
keizerin Farah is in blijde verwachting
Di 4 is door welingelichte Perzische kringen meegedeeld, nada4 de keizerin die
me 4 de sjah een bezoek «an Pakistan
brengt vandaag op a dvies van haar arts
een ».in4al bez°eken in Lahore had afge
zegd- Het keizerlijk paar da 4ruim tWee
maanden geleden in het huwelijk tra d.
keert morgen naar Perzie terug.

14 milioen auto‘s in
1976 in Amerika

He 4 Amerikaanse ministerie van Han
del verwach4 da 4 de Ver- Stiaten in
1976 zowat 14 miljoenen aute's z"llen
hebben, da 4is de helft meer dan nu.

MEDEDELING VAN COMITE
SPIJTOPTANTEN.

He 4 comite heeft zich iv een brief to4
professor Lemaire gewend, met he 4 ver-
zoek om inlichtingen te krijgen op wel-
ke wijze en in welke vorm he 4 bes 4 de
steun verlening aan de spijtoptanten in
Indonesië eventueel met inschakeling
van Internationale Instellingen zoals bij
voorbeeld het Zweedse Rode Kruis zoa
kunnen worden geëffectueerd-

DE EERSTE PAPOEA STENOGRAAF.
De Heer Saul Ohee, ambtenaar bij de

Afdeling Bevölkingsvoorlich4iiig van de
Dienst van Binnenlandse Zaken heeft
kortgelden een examen in steno-grafie-
maieis met gunstig gevolg afgelegd.
Hij is de eerste Papoea, die een steno-
grafiediploma in Nederlands Nieuw-Gui
nea heef 4 weten te behalen.
Bronzen medaille voor

Jan Pesman
Nederland heef 4 nu ook zijn eerstebronzen medaille. Het was gisteren JanPesman die door een voortreffelijk ge-

reden 5000 meter voor de derde plaatsop di 4 nummer zorgde. He 4 hardrijden
heeft gisteren onder °nguns4ige weers-
omstandigheden moeten plaats vinden-Er ste-nd een stermach4ige koude wind
over de baan waarbij windslagen van50 kilometer per uur voorkwamen Cu-der deze omstandigheden werd niet al-leen he 4 uiterste van he 4 uithoud-irs»-vermogen van de rijders gevraagd, ma»rwas he 4 bovendien ?eer moeilijk dp
candans te behoeden. De winn«ar deRus Kositsjkin heef 4 me 4 een 4ijd van7 minuten 51,3 seconden esn zeer bij-
zondere prestatie geleverd Tweede wer°
de sterke Noor Knu4 Joha-nesen, terwi;l
.Tan Pesrrwn me 4 8 minuten 5,1 sec nie
de bronzen medaille won-
Onze beide landgenoten .Teen van d n
Berg en Kees Broekman die aan ditnummer deelnamen- werden respectie-
velijk negentiende en 4win4igste. Van-daag werd 4 de 1500 verreden met ho-penlijk beter weer.
Viering, derde lustrum
bevrijdingsdag
De minister van Binnenlandse Zaken

mr. T°xopeus wek 4 in een schrijven al-
le gemeentebesteren in Nederland op
medewerking te verlenen -aan he 4 vieren
van he 4 derde lustrum van de bevrij-
ding in mei 1945- In zijn brief zeg 4 de
bewindsman: op 5 mei 1960 is he 4 15
jaar geleden dat ons land uit de beproe-
vingen, de ellende en de vernederingen
der vijf bi4tere beze44inigsjaren wferd
verlost en zijn vrijheid herkreeg De
regering hech4 er grote waarde aan de-
ze bevrijdingsdag alom in de lande te
doen vieren en zo de herinnering van
het Nederlandse volk levend te houden
"an een der grootste en mees 4 bewogen
tijden uit zijn geschiedenis.
Minister Tox°peus zeg 4 dari da* he»(
overheidspersoneel de dag vrijaf krijgt
en dat de regering hoop 4 da 4de indus-
trie di 4 voorbeeld volgt-

19 miljard omzet door
Unilever

Hel Nederlandse Brits e Unieleverc°n-
cern heef 4 afgelopen jaar zijn omzet me4
rond 3,5 procen4 zien toenemen, te4 ruim
19 miljard gulden. Naar verhouding is
de stijging van de omzet jn he 4 4weede
half-jaar van 1959 het grootste gewees4.
De nette-bedrijfswinst na af4nefk van
bedingen steeg me 4 meer dan 25 pro-
cen4 tet 622 miljoen gulden. Deze win*4
kom 4 overeen me 4 iets meer dan 3 pro-
cen4 van de omzet- Voorgesteld word 4ook de aandelen v»n de Nederlandse
dochtermaatschappij een sloteividenddertien procen4 ui 4 te keren tegen vorig
jaar negen een vierde procent- Daar-
door kom 4 he 4 totaaldrvidend over 1959op 20 procen* tegen 18,5 procent over
1958.

S—fW* " u — mm a heeit ontvangen met de WONO S O H O

fl/lflßCl 51 PETTICOATS (rood, wit, groen, geel en !
lila )

HERENWINDJACKETS; LUIERS en Baby truitjes;
LIGSTOELENGOED, B. H. 's;

Ontvangen:
dameszwempakken, Heren- en jongensnroekèn. j
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VERTROUWDE

&
PREPARATEN

VITAMINES
Hoogwaardig» Aceplex-Multi dragees.

Aangenaam smakende
Vitamine-C tabletten
in praktisch* kokers

ZONNEBRANDEMULSIE
voor bescherming

zonder dat de huid glimt

JODIUMTINCTUUR
in onbreekbare verpakking

VERZACHTENDE THUMSTROOP
PRAKTISCHE HUIDZALVEN

voor verzachting en desinfectie

TWEEDE VERANTWOORDING
SPIJTOPTANTEN

Vorige saido: f- 1158,50
1 Spaarpo4 kinderen Fredrik,
F-its, Theo, Walter f- 51,30
2 Sportvereniging ZIGO f. 260,—
3 Hoofdbestuur PTT en Pos4-
spaarbank- f. 137-50

Totaal.: f- 1607,30
Enige dagen geleden stopte ik voor

een lagere school in dok V teen ik werd
aangeschoten door drie jongen3 van om
en nabij de tien jaar-

De oudste hield krampachtig een blik-
ken spaarbusje in de hand en zei: "Opa
mag ik di4 aan U afdragen voor de
Spijteptenten, mammie en pappie zei-
den dat ik bij U terecht kon!"

Ik nam het tamelijk zware busje in
ontvangst met heerlijk en hartelijk
dank," met de gedachte, he 4 zullen wel
moeizaam opgespaarde centen en stui-
vers zijn-

Kun* U zich mijn verbazing voorstel-
len 4oen ik 4huis het dlch4gepakte blikje
opende en inplaa43 van centen of stui-
vers alleen ma»r rilverens4ukken zag,
goed geteld f. 51,80.

De prop in mijn keel werd hoe langer
hoe benauwender mijn egvoel 4oen laa4
zich best indenken nie4 waar

He 4resulteat is dan ook dit schrij-
ven met als eind een klein korreltje le-
venszou 4 n.l. "Nie4 door he 4 geluk te zoe-
ken vind4 men h*k- maar door het geven!

Met dank voor de pla ats ruimte,
Oom Wim all»* Óp»-

filmprogramma
ORIËNT THEATER

verteon* heden 27-2 voor he 4 laatst
"RUN FOR THE SUN"

me* Rtohard Wldmark, Trevor Howard
en J»ne Greer- In »uper»cope en technl
col°r-
Zond"B 28-2 en maandag 29-2

GEKRUISTE ZWAARDEN"
me 4 Erro' Flynn en Gin» Lollobrigida.
Geen ka*teelmuur te sterk, geen boudoir
venster te h°og! in technicolor.
De koning der avonturiers to een grootB
schouwspel-
Hollandia-Binnen heden 26-2

GEKRUISTE ZWAARDEN"
Sentani heden 26-2

"SHADOW OF A DOUBT"

REK verte°nt op 27- 28-2-'BO
De malei»» "DAHLIA"
He 4 leven van een taxi chauffeur die
a*n l»gerwal raakte- Entee f-3, — en f.2 —ZONDAG 28-2KINDERFILM
Aanvang: 10.30 uur.
En4re kinderen en begleiders f. 1,50
"DIE PRINZEBSIN AUF DER ERBSE"
REK Hollandia-Binlnien vertoon* op:
28-2 Chinese film deel 4-
-29-2 "Bombers 52"

1-3 maieise film "DAHLIA"
39-2 Edo In»pector Gener»! met Danny

K ay.

VERLOOFD:
AM.H- Lemalre

Ferrie Brandenburg v.d- Gronden
Drunen
Genjem 28-2-'6O

Occasion Te koop: 2 nieuwe solexen.
p.n.o-t-k. Van Dam, v-d. Goeslaan 730

Dok 5.
TE KOOP AANGEBODEN:
Trap naaimachine met motor i-z-g.c-
Pi casso overgordijnen, wit woI babyoape
Oostfauysen» dok 8 ldz. No. 4229 naast
alum. woningen-
I««; KOOP AANGEBODEN:
1 Landrover, 1 personen aute merk Opel

Kapitan- 1 kersenhouten schrijfbureau,
1 hang en legkas4, 1 Bosch ijskast170ltr-
-1 radio merk Philips, 1 pick-up me 4ver-
sterker- 1 electrisdhe naaimachine tevens
teap merk Pfaff 130, 1 teilettefel plus
driedelige spiegel- 1 Manilla rottan zitje,
2 steks rijdende G.M.C, trucks me 4on-
derdelen, 1 Daf teuck allen tjppers, 1
G-M-C. in opbouw, Te bez- 4ussen 4 u.
en 6.30 n.hi. bij Hr- Blasé4 telf. 243 Hla-

Bij de Diens 4 van Economische Zaken
dok II kunnen enkele typistes op uuri°on
(f. 2,50 nette per uur) worden aangesteld

TE KOOP AANGEBODEN:
een hele inboedel: groot wo°nhuis 133
m,2 op 811 m2gronid 75 j reeb 4 van Op-
stel "Huize Wally". Toba4isteaa4, IIo'] -
Binnen, schuinB 4.0. RK. Kerk, met 3
slaapk. vaste garage, div- meubels, keu-
kengerei, Opel-Kapitan in z-g.c- 27000
Km gereden me 4reserve onderdelen, 1
Ve3pa scooter 125 cc; 1 düal Elexteolux
ijskast go L.; Philipsradio, Ruten stofzui-
ger- div-: gereedschappen voor bout en
ijzer bewerking. Voor f- 20.000,—Inlichtingen bij de Hr. L- Jordaan, b.|g-
adres.

H.B.S- -CLUBGEBOUW.
Hedenavondjaarfeest-.

Aanvang 21 00 uur. Uitsluitend le-
den engeüitroduceerden.

TE KOOP:.te bevragen bil llr,ilandU-
Film en prijs n-o.t-k. Sparta motorrij-
wiel niel in running condition. Vespa
scooter 125 cc- in goede staa t.

Pec4ifica4ie:
In afwijking van de bekendmaking van
26 februari 1960 deelt het Hoofd Rssiden
tic Waterstaat3 Dienst van Merauke me-
de, dat de aanwijzing van de b°uw van
het stetiomsgebouw met toren te Merau-
ke, zal worden gehouden op Woensdag
16 maart as. jnstede van 2 maart.

LUGHTPOSTSLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK-

Maandag: Merauke-Tanahmerah- Biak
(ertea 06.30 u.)

W°ensdag: Wamena- Lae- Sydney-
Donderdag: Biak- Manokwari- Sorong-

Amsterdam- Djakarta,
Zalerdag: Biak- Manokwari- Sorong-

Fakfak- Amsterdam-
Samen rustig een avondje thvis? 1

Maak er een intiem feest\e van "" " |

! Heincken I
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