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De ramp te Agadir
In de Marokkaanse .sted Agadir zijn

bulldozers begcunen de nog gedeeltelijk
overeindsteande gebouwen met de grond
gelijk te laken-
Bepaalc-e woningblokken worden voorlo
pig nog gespaard- omdat hel niet js uit-
gesloten cat da.ir nog gewonden oi
het puin liggen-

Speciale ontsmettingsploegen zijn be-
gonnen puinhopen te bespuiten me 4 mid
delen om het uitbreken van epidemie n
tegen 4e gaan- To4 nu tee zijn bijna
4000 doden in massagraven ter aarde be-
steld. Een groot aantal moet no g onder
de puinhopen liggen, maar er worden
nog steeds overlevenden uil de ruines
gehaald- De rampstand is op last van de
autotireiten geheel ontruimd-
De bevolking is ondergebracht in een
tentenstad op 4ien kilometer afstand-
Hier zijn o°k de vrijwilligers gehuis-
vest die beteokken zijn bij he 4 reddings-
en opruirningswerk. Hulp voor de getei!'
lenen blijfl uil tal van landen teestro-
lon. In de baai van Agadir liggen 18
schepen, waaronder vijf van de Konin-
klijke Marine- De manschappen hiervan
helpen mee de s'-ad te doorzoeken op
overlevenden-

Hel reddingswerk stui4- echter op
steeds gro4er moeilijkheden- Doordat de
opgegraven siac hteffers nie* snel kunn »i
werden afgevoerd en omda4 nog vele
doden onder de puinhopen liggen, i
a4mosfeer ondragelijk geworden.
Verscheidene leden van de reddingsploe

zijn gebeten door honden, jakhalzen
ratten- Er wordl 4han* ern^ig reke-

ning gehouden me 4 he 4 uitbreken van
een pestepidemie- Het aan4»l gevonden
doden bedraagt nu bijna vierduizend en

nier zullen waarschijnlijk >.iog driedui-
zend slachteffers bijkomen-
Gis4eren werden nog 37 overle\
ui 4 de puinhopen gehaald.
De stad wordt nu geheel geeyac^eeiY ■ n
dooi Marok,-kaanEe militairen afge
Alleen de opruimingsploegen worden i
he noordgebied toegelaten-

Nederlandse en Britse corlogschepe
hebben aangebodten voor het 4ranspor!
van Marokkaanse troepen nai r Agadir
te zorgen-

Bisenhower te gast in
Paramaribo

Presiden1 Eisenhower is op terugreis
ui 4 Zuid-Amerika aangekomen in Puer-
to Rico waar hij enkele d»gen rusl zal
nemen voordal hij zond»g terug keerl
naar Washington-
Onderweg maakte hij een tepsenlanding
op hel vliegveld bij Param«ribo.
Toen hij ui 4 het vliegtuig s4»pte werd
hij door de Surinamers en leden van de
Amerikaanse kolonie luid teegejuicht-

Eiserjhower werd verwelkomd dooi-
de Amerikaanse consul> door gouverneu
Van Tilburg en minister-pre*iden4 Ema-
nuels. 't Oponthoud in Paramaribo duur
de langer dan was voorzien in verband
met een moterstering-
Me 4 een ander toestel is presidenl Eisen
hower doorgevlogen naar Puerte Rico.

De Gauite: Geen hoop op Gergelijk met Atge Pijnserebellen?
De publieke opinie in Frankrijk is ver-
rasl door een rede die presidenl de
Gaulle heeft gehouden tet een groep
Fcanse officieren aan he 1 begin van ziin
nieuwe tournee door Algerije.
Sommige Parijse dagbladen trekken uit
zijn woorden de conclusie dal de presi-
dent geen hoop meer heeft op een ver_

Algerijnse verz. tsbewe-
■ Gaulle zei met name dat hel
Algerijnse probleem pa s kan worden op"
gelokt nadat hel Franse leger de over-
winning heef 4 behaaid en dal dil nog

ï kan duren- Het zijn voornamelijk
chtee bladen die hieruit conclude-ren dal de Gaulle is omgezwaaid-

De linkse bladen zijn van mening dalhij alleen maar de bedoeling heeft gehad
om hel moreel van het \ Pccv te Ve-'s1- -..ken-

Chroestsjev ook naar
Afrika

Premier Chroestsjev heel'l een uiteodi
ging' aanvaard om een bezoek te brei-
yen aan Liberia.
Venvachl vV or dt dat hij dit bezoek -a
combineren met dat aan Guinee

hij eerder een uitnodiging
ontvangen-
Hel zal de eerste keer zijn da' de nuK-

sische premier een reiB rna-'k1 ni
frika- Radio Moskou heel' 1 meeg
dal premier Tubman van Leber
uitnodiging heeft aanvaard voi <
zoek aan de Sovjet-Unie-

Hammarskjeeld bezorgd over toestand in Midden-Oosten
Op een persc°nfcren4ie in New Vork

heef4 secretaris generaal der Ver. Nal
Harrumerskjoeld gezegd dal er teke
zijn die wijzen op een verslechte
van de toestand in hel midden oos
Nie44egensteande he 1 fei4 dat I
verschijnselen die spanningen oprii
weer zijn verdwenen. Hammars!
zag overigens voor het ogenblik gee i
den voor een ingrijpen van de Veilig-
heidsraad en hij h°opte dal dil ook in de
toekomst niel nodig zal zijn-
Wel zou hel volgens Harnmarskjo
aanbeveling verdienen een embargo 4e
leggen op wapen Ieverah4ies
den-Oosten

Aast Engeland op
België’s uranium?

De Belgische regering z«! in Londen
een protes4 indienen tegen de verklaring
van premier Sir Roy Welensky van
Rhodesia over een mogelijke samensmol
ting van de Kongolele pr°vincie Kalan-
ga me 4Rhodesia.
Dil z ei de Belgische eerste minis'a
ken* donderdag in ha 4 p*rlement in Bi u 'sel- Sir Roy had in een interview met
hel Engelse blad Daily Express gezegd
do°r leidende figuren uil Katenga te
zijn benaderd over de mogelijkheden vnn
een nauwere *s*oci»tie van deze provin-
cie me4Rhodesia-
Chroestjev’s kritiek op
3 jaar oude plannen

De Russische premier Chroestsjev
heef 4 in Afgh»nislsm kritiek geleverd op
he4 werk van de Russische, technici die
bij K aboel bezig zijn met de aanleg van
een vliegveld.
Na de plannen bestedeerd te hebben zei
hij, dat geen gebruik werd gemaakt v n
de nieuwste Russische methode- Hij
kreeg ten an4woord da4 de plannen voor
de aanleg al drie jaar oud wi

Chroestejevs bezoek aai
vormde geen onderdeel van he pro-
gramma op de tweede dag van zijn ver
blijf in Afghanistan.
De Russische premier voerde ook
besprekingen me* koning ' chil en
premier Daoed-

Gaat stakeng toch
door?

In Den Haag is op initiatief van de
regering een conferentie belegd
de minister-presidenl, de mina,--
Ssciale Zaken, Eccnomische 7
keer en Waterstaat- Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid, zomede ver!
digers van de werkgevers- en w
mersorganisaties in verband me* de drei
gende staking in de bouwnijverheid.

De vertegenwoordigers van de centra-
le werkgever*- en werknemersorgani-
satie verklaarden zich bereid zien
met de vakorganisaties in hel bouwbe-
bedrijf te vecstean- Maandag zullen vol-
gens de mededeling van de drie gnoe
vakbonden in het bouwbedrijf de leden
in staking gaan als de nieuwe col!
ve arbeidsovereenkomst niei voor van-daag twaalf uur zou zijn geteki

De steking die al enkele dagen dreigt

Ia hel Nederlandse bouwbedrijf, schijnt
vrijwel onvermijdelijk-

De drie grote vakbonden hebben de >>n-
ners laten weten dat hun leden

.naandag as. niel op hun werk zuller,
:omen, als niet voor die tijd de nieuwe
:°llectieve arbeidsovereenkomst is onder

Vl"ai de werkgevers
niet bereid. Zij zijn van i.

iande vakbonden onaan
jaar is geworden doordat de

len heef- de overèengekom_n loons
verhoging van vijf procent d°or 4e bere-
;enen .

erk al is begonnen-
Gistermid-dag werden de lonen ui-tbe-

'-.lald over de afgelopen week- Ke 4 s taat
-vel vast da1 de bedragen niel zijn ver-
hoogd met vijf procenl en zo w»rdt de
betaling de directie aanleiding tol de sta_
king van maandag- De vakbonden zijn
al begonnen mcl de voorbereidende ad-
ministeatieve mtatregelen.

Ned. Nieuw Guinea Hosl geld
d zal n°g jaren hoge bijdra-

gen moeten leveren om een evenwicht
4iger begro4ing. voor Nieuw-GuineB te
waarborgen- Di 4 zei de Nederlandse afge
vaardigde in de commissie van de UNO-
assernblee voor niet-zëlfbes4urende ge-- dr, Vie de Bruyn- Deze begro-
i van 36 miljoen in 195')
te 4 137.5 milioen in 1959- Slechts eer.: I. van deze uitgaven k-'n w°rden ge-
dekt uit eigen inkomsten. Voo

van een gebied als Nieuv
Bea, zo zei de lieer De Bruyn- ziUi gro-
te kapitaalinvesteringen n°dig, zowei
door de regeling als
-.
tel dusver beperkt 'f
pij en enkele handelsmaa4schappijer..

Carol Heiss wederom
weretakampinene

De Olympische kampioene Carol Heiss
heeft i n Vanc°uver voor de vijfde achter-
eenvolgende maal hel wereldkampioen-
schap Kunstrijden gewonnen-

De Europese kampioene Sj°ukje Dijk-
stra eindigde op de tweede plaats,
I'! «v rd evenals bij de Olympisch
winterspelen in Squaw Valley de Amen

a Roles- De twintigjarige
Carol Heiss is in haar geb°ortested New
Vork zon beroemdheid geworden dat zebij haar thuiskomst een originele tickar
tepe-parada za! krïjgen- De burgerm<-:"■- -i New Vork heef- di1 persoonlijk
beloofd.

Tweede kernreacter in Pation.
In E term°rgen

«a1 ■:■. ■ nd voor de bouw vaneen tweede kernreactor vo°r tiet Kc;:?-
-teum Nederland- Deze zal v/orden

gebouwd op he 1 complex va
'rum in Petten- Het apparaat is ~genaamde iagef:uksreactor var. Engelse
makelij en kost een half miljoen gulden
Bij de bijkomende werkzaamheden ver-
gen een gelijk bedrag-

Men hoopl dit jaar september de rea .-
tor in werking te «ellen. Ze zal word- iikl voor experimentele d-V.
en voor de opleiding van bedieningspa.-.'
soneel- De andere kernreactor in Pettendie al enige jaren in aanbouw is, is een
hogefluksreacter die men volgend jaar
in gebruik ho°p4 te nemen.
Indoneslsche rebellen

actief
Een bericht ui 4 Geneve zegt da4ver-tegenwoordigers van de Indonesische re-

bellen beweging de vorming van een
nieuw kabinet hebben aangekondigd van
de regering van de "linie van Indonesi-
sche Steten-

De president van de regering is dr-
Sjafruddin en de minister van Buiten-
landse Zaken is de kolonel Simbolon.

Vorming Internationale
Nato - Strijdmacht

De opperbevelhebber van de NATO-
steijdkrachten- generaal Norsted4 heeft
voor he 4 komende jaar de vorming van
een spciale internationale strijdmacht
aangekondigd- Deze strijdmacht zal in
geval van nood geheel zelfstandig kun-
nen optreden, ze krijgl iiaar eigen tac-
tische luchtmacht ti-ansporttoestellen e
steun van de marine-eenheden- De ui4-
-i-ustin- za j bes4aan ui 4 z°wel eonfentio-
neie als kernwapens. De nieuw te vor-
men strijdmacht zal voorlopig bestaan
ui 4 drie bataljons waarvan de Ver- Ste-
ten, Engeland en Frankrijk er een zul-
len leveren- In een la4er stedium zullen
zij ngo meer eenheden kunnen leveren-

Zwaarste sneeuwval
sinds 1948 te New-York
New Vork herstelde aioh vandaag

moeizaam van de gevolgen van een
sneeuwval die 24 uur had geduurd de
ergste sinds 1948. De scholen en uni-
versiteiten en een groot aantel kanto-
ren bleven gesloten, omdat de meeste
New Yorkers en forensen geen kans za-
gen de moeiijkheden snel te omzeilen.
De sneeuwster-m die de heïe noordo084-
-kust heeft ge4eisterd kostte aan ta chtig
mensen het leven-
Droogdokmaatschappij

boekt verlies
De droogdok maats<-.happij "Soerabaia"

in Amsterdair^ heeft vorig jaar een ver-
lies geleden van ongeveer 26-000 gul-
den, hetgeen bijna de helft minder te
dan het verlies in het jaar daarvooaj

De directie zeg 4 in het jaarverslag dat
jiui i- gelukt een ander

werkterrein te vinden in plaa ts van het
genati°naliseerde bedrijf in Indonesië-

De baJE-nspcsl van dil bedrijf, bijna
vier miljoen gulden werd onveranderd
aangehouden-

v.R- wacht op
terugkeer

De Nederandse marconisl Willem van
R- die deze week in Boston werd vrijge-
sproken aan hel einde van een me 4

ing geladen moordproces, wach4

nu me- zijn vrouw op toestemming om
naar Nederland te morjen terugkeren-
Ze zouden gisteren zijn vertrokken, doch
de .tijdrovende e-migra4ieformalitei:en
zijn nog niet afgehandeld- Van R ver-
leide aan journalisten da 1 hij niel meer
wil varen. Hij zich toeleggen op elec-
tronica waarover hij in de gevangenis

paar b°eken heef 4 doorgewerkt.

Kiellegging Supertanker te Rotterdam
Bij de Rotterdamsche droogdokmaa.t-

schappij is de kiel gelegd vo^r een su-
pertanker die word 4 gebouwd voor re-
kening van de Shell Tankers. Het schip
is met een iaadvermogen van 43-000 'on

*>otste da 4 Shell Tankers to4 dusver
op een Nederlandse werf liet bouwen-
De kiel van de tanker ligl op een nie.rwe
helling van de RotterdanisChe droogdpk-
maatechappij die n°g in aanbouw is De
ze helling wordt 50 meter breed er-
dan 300 meter lang en behoor4 daar-
mee 4p 4 de grootte hellingen in de we-
reld- " . ...

Dr. Amedeo voorzitter

conferentie rechten van
de Mens

De Argentijn dr- Amedeo is gekozen

te 4voorzitter van de conferentie over de
Rechten van de Mens, die Woensdag in
Geneve is begonnen- Deze bijeenkoms4
waarvoor drie weken zijn uitgetrokken
wordt gehouden do°r de commissie voor
de mensenrechten van de Ver. Na4ies-
Al direc4 na de opening van de eerste
zitting ontstond een deba4 tesgen de af-
gevaardigden van de S°vje4 Unie en
de Ver. Steten over de aanwezigheid
van een na4ionalis4isch-Chinese delega-
tie die door de Russen wordt betevist-

!In het Jubileumnummer voor( de feestviering van Wet vij(fl(igjirig bes'ran
van H°liandia is een open roimte gevallen doordat in de laate'-e uren van hel
drukken het cliché in de pers w<?rd beschad"cJ. Het cliché was dat van de
bekende- afbeelding van kinderen op delimon'-defles op he* e4ike4 "SPA".vLING
ORANGE SPOT" van de Lfanonadèfabtiek.MAßTENS te Hollandia-



DE EXPEDITIE
He 4 doel van de expedi4ie was verva4

in de opdrach4 en_die luidde:
Binnen twee jaar een groo4 gedeel4e van
het grensgebied tussen Nederlands en
Dui4s-Nieuw-Guinea in kaar 4 brengen
en onderzoeken of he 4 mogelijk was om
de 4heore4ische grens, de 141ebreedte-
graad, te wijzen in een meer practische
natuurlijkegrens-

Het Gouvernement- ha d hierbij speci-
aal mogelijke rivieren en waterscheidin-
gen op he 4 oog, die duidelijker dan on_
der vege4a4ie verdwijnende pa len de
grens zouden aangeven-

Leiders van de expedi4ie waren: Ka-pitein (en later generaal majoor),
sergean4 maj©or v.d- KJoe4t
lui 4, ter zee Dalhuisen, lui - Bading, die
als arts de expeditie meemaakte, en lui 4Scheffer. ' TIWDe troep bestend uit 80 man van he 4
KNIL en men had 60 dwangarbeidei-s
als dragers *er beschikking- De meeste
soldaten h.?dden hun vrouwen mee mo-
gen nemen en dan was er nog een flink
aantel bedienden- Vandaar dat de tetele
troep bestend uit 4weehonderdzeven4i3
mensen- Voorwaar geen geringe zaak om
deze regelma4ig 4e voeden en een onder-
dak te verschaffen "Men arriveerde met volledige uitrus-
ting en hierbij waren ook materialen
voor de bouw van huizen- De eerste pre
fabs deden dus al hun intrede bij het al
lereers4e begin-

Toenmaals bestend de regeling, ontwa-
pen door Dr. Colijn als adjudant van de
beroemde Van Heutsz, dal elke comman-
dant van een expeditie zoveel in m°est
slaan als hij meende voor de gehele ex-
peditie nodig te hebben.

De duur van de expeditie was geschat
op een paar jaar en wa 4 er alzo aan land
werd gesleep 4 loet wel enorm zijn ge-
wees4, maar wa 4 voor een zenuwslopen-
de taak moe 4 hel geweest zijn om de z°
uiterst kostbare levensmiddelen tegen
bederf te vrijwaarden!
DE AANKOMST.

Op 23 september 1909 stoomde de "Van
den Bosch" van de KPM de baai in en
liet het anker vallen niel ver van hel te-
genwoordigeKaju Pulau- Daar lag reeds
een ander schip nl- de "Edi" Hr- Ms-
Flo4tieljevaartuig dat in de Humbolt-
baai verkenningen uitvoerde.

De "Van den Bosch" bleef voor anker
en zal waarschijnlijk later wel dichter
onder de wal zijn gevaren teen eenmaalwas vastgesteld waar het bivak zou wor
den gebouwd-

Drie man trokken er n.l. op uit om de
omgeving te verkennen- Dil waren Sach-
se. Dalhuizen en Scheffer- Ze gingen elk
een kant u jt en vergeleken later hun aan
tekeningen betreffende geschikt lijkende
plaatsen-

Het was een. groot belang dal men
stromend water bij de hand had en bij
de vergelijkende rapporten bleek dal
een plek mcl veel grint langs een rivier
met helder stromend water, dat niel ver
ontecinigd werd door hoger gelegen k am
p°ngs, de beste bivakgelegenheid bood"-

De rivier was de Nubai of Noembai
en de plaats Van het, bivak was het
strand gelegen tussen de rivier en he 1 te
genwoordige Jachtelubgebouw-

Daar werd alles aan land gezet. Tussen
de klapperbomen op de grintetrook
hoopten de kistenden balen zich op-
Op welke wijze het gelukl is a] die men
sen een voorlopig onderdak te verlenen
vermeldt de historie niet maar zulke za
ken waren bij hel KNIL in goede han-
den en ze hebben hel gered.

Het duurde vijf maanden en teen was
het grote bivak gereed.
In een nogal roman4isch aandoend ver-
slag in een blad las ik daarover he 4 vol-

gende: "Men moesl beginnen mcl een
plek open te kappen waarop een bos van
veertig cocospalmen. stond- Toen de eer
ste bijlslagen de paradijsvogels uil hel
oerwoud verschrikl deden wegvliegen,
verschenen er plotseling enige Papoea's
die beweerden dal de klapperbomen aan
hen toebehoorden-
Zij waren niet al 'e vriendelijk, maar
kapitein Sachse had het probleem gauw
opgelost Hij legde veertig zilveren rijks
daalders op een rij4je in hel zand, voor
iedere klapperboom één- De Papoea's
verdwenen verrukl met hun schitteren-
de rinkelende scha 4 in de rimboe en
men kon doorgaan me 4kappen-

Toen men zover mcl he 1 bouwen van
he 4 bivak was gevorderd, dat men zich
al een beetje teuis begon te voelen,kreeg men onverwachts weer bezoek
van een P apoea. Hij bleek een afgevaar
digde te zijn van een «tam, die ten zui-
den van hel Senteni-meer woonde en
die er helemaal niel op gesteld was, da 4vreemde witte mensen zijn .]ach4gebicd
waren binnen gedrongen- De man wastenminste in volle ooriogsdos0gsdos en droegeen bundel pijlen, die me 4 bloemen enreukgras waren versierd.
Di 1 betekende een oorlogsverklaring.
Toevallig verscheen hij juist 0p het mo-
ment, cal hel detachement stond aange-
treden voor wapeninspectie- Sachse no-
digde hem vriendelijk uil om mee tegaan en hoewel de Papoea niel besefte.
hoe gevaarlijk de "donder en vuurbt'i-
zen" van de soldaten waren maakte c etachtig mannen in uniform tech zoveelindruk dat hij bij he 4 afscheid zijn pijlen
bundel maar weer mee wilde nemen,
daarmee te kennen gevende, da 4 de oorlogsverklaring werd ingeteokken-"

Na een m a and was hel bivak in zoverre gereed, dal men mcl het eigenlijkedoel kon beginnen- Men verkende eerstde omgeving en brachl enkele rivierenen beken in kaart.
Toen begon echter de na44e tijd doorte ze4ten en dat ging des4ijd-s nog onver-

mijdelijk gepaard me 4 he 4 opteeden vanmalaria- De dokter had de handen velvooral teen er beri-beripa4ienten begon-nen te komen.
DE TOCHTEN.

Een van de deelnemers ,een luitenanlter zee, Dalhuüsen heef 4 hierover in zijn
dagboek geschreven en w-ij die tegen-
woordig me 4 onze auto's en verden ge-
motoriseerd vervoer langs de wegen sno(
ren mogen vooral in deze dagen w<tl
even stilstaan bij de ontberingen difclen hier heeft geleden, en de taliozepatiënten die hebben gelegen ufeere-kend op hel strandje, waar nu zoi velenzittel te genieten vart iets kouds of ietswarms al naar men het bestelt-

Van een van die techten steat het
volgende te lezen:
Wij zijn nu op vierhonderd metier hoog-
te-^ He 4 is 's nachts guur en koud- Drê
hele dag in de regen en door moeras
gelopen en pas om vijf uur konden we
een geschikte plek vinden voor een bi-
vak- Alles is doorn34, ook onze bedden.
De kapitein heef 4 barstende hoofdpijn,
allen zijn verkleumd-
Pas om half acht gelukte hel ons v«ur
aan te maken en heerlijk smaakte hel
warme kopje teee- Onze plunje ken niet
worden gedroogd en daarom kropen we
de volgende morgen maar weer in onze
natte spullen. Doordat een blik rijsl zuur
was geworden konden we geen dag rus 4
nemen, wal we van plan waren- Voor
dragergs mcl voetwonden was het an-
ders wel nodig geweest.

De volgende morgen trokken we ver-
der, weer door moeras. Zo nu en dal
verdwijnl een der voorste soldaten in
een diepe kreek.. Op mijn vraag 0f er
hier ook krokodillen voorkomen ant-
woord 1 de gids laconiek" O. ja. die zijn
er hier ook wel"
"Zodra de streek wat beter werd, he 1
niel meer zo regende kon men gaan ja-
gan. Dat leverde s°ms heel wal op- Fr
kon heerlijk worden gesmeuld van he-
volgende menu: Papegaaiensoep. Rijst
mcl sausje van Spaanse peper, Brood-
boomvruch4-pi44en er( kroond-uf fbief-
stuk- Men zal moeten teegeven schreef
Dalhuisen" da 4 men na zon diner dank-
baar moe 4 zijn voor de vele goede din-
gen van he 4 leven"-

Zo bijster goed was het echter niel al-
tijd en er zal wel een groot stuk galgen-
humor achter de zopas neergeschreven
lofzang verscholen liggen.
De harde feiten waren immers a ls volg 4

In januari veer4ig malaria-patiënten
en dertig beri-berilijders in he 4 bivak.
In deze maand stierven er 'wee vrouwe"
De bioloog Van Kampen moes 4 na tWee

en een halve maand mcl spoed terug
omdel hij leed aan Indische spruw-
Dokter Bading, Officier van gezondheid,
moesl reeds in december hel in opbouw
zijnde bivak verlaten- wegen-s een acute
beri beri en een leverabces- Enkele we-ken later stierf hij.
Doordat een patrouille bij een tochtlangs de Keerom-rivier enkele blikkenmet rijsl verloor, werd hel een warehongertechl van 120 kilometer, waarbijmen leefde van broodvruchten-
Hierbij verloor Kapitein Sachse enkelevan zijn beste mannen-

Toch hebben deze tegenslagen de
moed van de teoep niel aangetast. Men
ging steeds weer welgemoed de rimboe
in, al kwam men zelden mcl alle man-nen weer terug in he 4 hoofdbivak.

Een vergeten rapport en Hollandia
Dat zijn de resulteten van he 4 onder-

zoek, da 4 oud-generaal majoor Sachse
met zijn mannen ondernam in de jaren
1909 — 1911-

Het was' nie4 voor he 4 eers4, da 4 een
rappor 4 h°e belangrijk ook, di 4 104 was
beschoren- En welke ins4an4ie krijgt hel
nie4 een beetje, of heel erg met zn gewe
ten te kwaad- wanneer hij de moed heeft
de archieven eens na te gaan- die -nder
z-ijn berus4ing zijn?

He 4 tweede resulta34, de stic h4ing van
Hollandia, echter zal wel zeer ver zijn
uitgegroeid boven de verwach4ing van
de s4ichter en hij zal er zeker nie4 van
gedroomd hebben, da 4 50 jaar later een
van de drukste verkeerswegen in de
hoofds4ad van Nederlands,JJieuw-Guinea
naar hem genoemd zou worden.
He 4 stemt to4 voldoening dat de nu 91
jarige dit nog mag beleven- Persoonlijk
gaf hij hiervoor zijn teestemming-

HET BIVAK GEREED. HOLLANDIA
GESTICHT

De grote dag-
He4 was 7 maart geworden, he 4 bivakwas gereed- en daarom was de stemminguitmuntend die dag al was hel bar slechtweer mcl veel regen-
In keurig schone uniformen met blin-kende knopen schaarden de vier briga-des zich in carré rond de vlaggemast

Kapitein Sachse hield een forse tee-spraak, eerst fai het Nederlands, daarna
in he 4 Maleis. Toen gnt hij he4 comman-"*j: "In naam c'er Koningin, hijs de vlagGod geve. dat z jj nooit zal WOrden neer-gehaaid", in ademloze stilte cn4plooide
zich boven hel oerwoud van Nieiuv-
Guinea de Nederlandse driekleur. Evenlater vlogen de klewangs uil de schedenen k-lonk een luid driewerf hoera."
WAAROM DE NAAM HOLLANDIA?

Bar origineel zijn wij Hollandersblijkbaar nie4, n" nie4 (denk maar aande namen van de wijken van het tegen-
woordige Hollandia) en teen was da 4 .alevenmin zo- Waarom_koos men de naamHollandia?
Och- heel gewoon omdat de Duitsers,die immers ook een expeditie in hetveld hadden die samenwerkte mcl ka-pitein Sachse in de grensgebieden. ee :lbivak hadden aan de overkant van de
Srens, ongeveer vijftien mijlen va n de-ze plaats verwijderd, aan de overzijdevan de Humbol4-baai-' Weln|u deze Ger-manen hadden hun bivak Germaniahoek

"genoemd en als tegenprestatje vond ka-pitein Schase en zijn mannen toen HOL-LANDIA een goede naam en dat washel ook-
Op hel feestdag zelf was hel werke-lijk feestelijk. De Javaanse soldaten vande troep werden geroemd als ware ar-tis4en- Nie4 alleen, dat ze de vervanger

van dokter Badings, de Deense artsGjellerup enorm goede diensten bewe-zen bij de aanleg van zijn groentetuin-maar op de feestdag zelf kwamen zegoed voor den dag- Hel was een lust omhun huizen te zien, waar boven dedeuren goede voorstellingen in houtsnij-
werk waren aangebracht, m aar bovenal
voerden ze op de 7e maart zon goed
wajang spel op, mcl zelf vervaardigde
poppen", dat blank en bruin er uitbun-dig vEin genoten."

Samen mcl de Duitsers ging Sachsemet zijn mannen de Kaiserin Augusfari-
vier (Sepik) op, want hel lag in de be-doeling dat deze rivier grensrivier zou
worden. Ook *e Duitsers maakten ge-
bruik van inheemse krachten- maar de-ze, droegen alleen maar een koppel metop de sluiting de woorden "Gott"sei mituns" (da 4 hebben ze zeker overgenomenvan he 4 randsc hrif4 van onze guldens onrijksdaalders wonderlijke vroomheidoverigens). Onze Javanen hadden uni-formen en schoenen, en geen opschrift,
op hun koppels, al s ze die hadden"

Over de verhouding tussen de beide
teoepen viel niel te klagen, integendeel-
Onze militairen war*n alleen maar ja-
loers wanneer ze keken naar de eenser-
ven van de Duitsers, want daar was ka-
viaar,bij.

Na een flink eind de rivier te ziin op-
gevaren, gingen de Nederlanders een
zijrivier verkennen en de Duitsers .be-
klommen hel gebergte-
mel de bedoeling om van bovenaf de ri-
vier in kaar 4 te brengen- Aangezien zij
geen astronoom hadden ging de Neder-
landse zeeofficier D-alhuisen met hen
mee.

Tijdens deze tocht ontdekte men de
sneeuwbedekte Julianatep. Di 4 was vao-
zelfsprekend een grp,te verrassing, be-
halve dan voor de Duitse poli4ie-officier-
U, geachte lezer kvs4 helaas wel raden
wal deze man, zover van Das Vaterland
verwijderd ten beste gaf- Alleen volle-
digheidshalve laal ik hel hier volgen:
So etwas kann man in Deu4schland aue>
sehen"-

Wa4men beleefde, wa 4 men zag, hoe
ftien tenslotte zelf een aanval van de
hin/rtenlandbevolking heef 4 moeden af-
slaan terwijl de pijlen door de luch4
suisden, kunnen we hier nie4 allemaal
vertellen. Het was te beteeuren dat men
de vuurwapenen moesl. gebruiken- en
twee aanvallers he1 leven lieten-

We gaven U een indruk van de expe-
di4ie, het ontstaan van Hollandia en van
de situat;e zoa ls die was vijfaig jaar gele
den-
Van enorme betekenis was de 7c maar 4
nu ook weer niet voor het doel waar-
voor de troep hier kwam. We kunnen
zelfs volhouden, da' wanneer de Japan-
ners geen oorlog gevoerd hadden, Hol-
landia nog lag 4e dromen aan de stji]0
baai, maar .- ■ he 4 liep anders Germa-
nia-hoek is tetaal vergeten. maar Holi«n
dia? Van Hollandia begon de victerie der
bevrijding van deze steeken e*-1 wij bou-
wen voor 4 op de overwinning- maar
toch ook op hel werk van die eerste pi-
oniers. Wat zij deden, eiste de inzet van
de hele persoonlijkheid- afgezien n°g
van alle risico's daaraan verbonden-

Me 4 minder dan de inze4 van de gehe-
le persoonlijkheid kunnen ook wij het
heden ten dage het niel bolwerken en
heden ten dage alleen deze inzet recht-
vaardigt ons verblijf hier-
Wa4 zal men over vijftig jaar van onze
tijd zeggen? Zou he 4 feest z ijn en zal
men dan dankbaar zijn dal onze
gennert4ie hier gewoond en gewerk4
heef4? Da 4zal niet aiie on, maar tech
wel voor een groot deel van onszelf af-
hankelijk zijn.

He 4 eren van pioniers is alleen dan
veran4woord, wanneer men hun werk
voortzet, niet terwille van de roem in de
toekomst, doch terwille van hel heden
waarover toekomstige generaties zulle i
oordelen-

Wa4 stond er ook op die koppels
van de inheemse soldaten die de Duit-
sers in diens 4 hadden? Nee, we behoeven
da 4niet na te doen, wanneer we maar
onthouden wal het was; he4 lijk 4 mij
namelijk, da 4 ook wij die bede hard no-
dig hebben en zullen hebben-

F.C.K-

Kerkdiensten
Evangelische Christelijke Gemeenten-

2e Lijdenszondag, 6 maar 4 1960
Hollandia
Pauluskapel 8.30 uur Ds J. Dros4-
Kloofkerk 18-30 uur Ds- J- Drost-
Ch. Mil Tehuis (Markiekamp gem) 8-45
uur Ds. H.F- Ka -Hollandia-Binnen-
Nieuwe Kerk 8-30 uur Dr. FC- K amma.
Nieuwe Kerk 1700 uur Ds. A.M- Midd'g
Sentani 1015 uur Dr- F-C. Kalma.

Spiegel van het verleden
DE VLAG EN DE HEILIGE FLUITEN

Voor de eerste maal zou de vlag wor-den gehesen, of messchien ud4ges4oken
da 4 stend nog niel vast, maar er waseen entourage die bijzonder ondrukwek-kend was:

Voor de ingang van de baai lag eengroot schip mcl twee masten en zeerlange schoorsteen, liefsl drie ra's aan de
grote mast, waarvan enorme lappen zeil
afhingen en 4ro4s piek4e de boegspriet
boven de gladde zeespiegel.

Op de vroege morgen van deze gedenk
waardige dag werd een sloep bemand
mcl Nederl-.nd.se matrozen en de leiders
van de expeditie daalden enigzins plech
4ig. in hel wil gekleed, af in hel broze
buikje en de steven werd naar de wal

gericht-
Wij kunnen niel zeggen, da 4 de bevol-

king opgewonden van feestvreugde de
sloep begroe44e, maar vergeleken bij de
eerste contecten was he 4 deze dag tecii
wel bijzonder goed- Van alle kanten
te leggen- Doelbewus-t stuurde di4maal
werden ze ingeroepen en gevraagd aan
de s4uurman de sioep naar he 4 gro4e

'pfateorm van de 4empel, die als een reu-
zenstelp me 4 een scherpe pun4 twee-
maal zichtbaar was n.l- tegen de lucht
en in hel water-

Op hel grote platvorm dan stapten de
manschappen aan wal en ze werden di-
rech4 omringd door tientellen mannen.
Vervolg) op' pag- 4.



Wandecen der techniek
Meester in muziek

Zoals eten', drinken, slapen is muziek
een factor geworden in het dagelijkse
leven. Muziek is nie4 meer voor de eli-
te alleen, maar is binnen hel bereik van
lederen gekomen. Muziek is steeds terbeschikking, waar en wanneer men ze
ook verlangt. Daarbij bestaan geen re-
s4ric4ies beteeffende de soort muziek,
wanl alle soorten muziek stean op die
magiscwe platen ■ . " de grammofoonpla-
ten-

Tol dusver wordl onze 20 ste eeuw al
betiteld als: "De Eeuw der Jeugd", Die
Eeuw der Stoom Energie". "De Ee uw
van hel "Vliegtuig", De Eeuw van de
--toom" en ook "De Eeuw van he1 Ruim
teonderzoek"- Al deze namen en nog
Veel meer die kunnen worden ui4ge-
■"te.cht, zijn toepasselijk; echter hel is
ontegenzeggelijk een feil, dal de 20ste
eeuw hel wondere gebeuren heefl gezien
van de ontwikkeling van de klank. Dil
onzichtbare kan gevangen, vastgehou-
den en losgelaten worden nnaar eigan
helieve; men heefl kunnen zien hoe dil
WCïldèr ten behoeve van de mens wordt
gebruikl, hem de grote en de kleinere
meesters brent, de belangrijke klassie-

ken en de aan4rekkelijke lich44ere com-
posities, rechtstreeks in zijn huis of
waar hij maar wensl, ste eds . beschik
voor stemming of voorkeur. Heï is dus
niel meer nodig om plaalskaarten te
kopen en soms m°eilijk en moeizaam
tochten 4e maken naar een concertge-
bouw om een opus te beluisteren dal
we prefereren; ook behoeven we er niel
meer op *e wachten om een specifal rn«
ziekwerk te horen, of het nu een sym-
phonie of tango is, dal niel op hel pro-
gramma van een concertuitvoering
wordt vermeld die we in de gelegenheid
zijn om bijtewonen.

Neen wij kunnen rus4ig op ons gemak
thuis blijven zi4ten en precies beluiste-
ren da 4 wa 4 we verlangen te horen- Hef-
enige dat we nodig hebben is een platen
wisselaar, een versterker en een luid-
spreker en de twee laatsten zijn meestal
al in he 4 huis aanwezig in de vorm van
een radiotee stel-

Liefhebbers van grammofoonimuziek
Ui 4 vroegere dagen, weten welk een
enorm ontwikkelingsproces platenwisse-
laars achter de rug hebben-

De betere moderne patenwisselaars
zijn on4worpen om aan de drievoudige
onders4aande eis te voldoen, nl-: perfecte
weergave, gemakkelijke werking en ab-

solute betrouwbaarheid. Een vPorbeeld
van een dergelijk instrument is de Phi-
lips Platenwisselaar AG 1124. De sobere,
lijnen hiervan verraden de buitenstean
ders niet van he 4 enorme ingenieurswerk
hel werk in de tekenkamer en de fa-
brieks-arbeid dal aan de productie voor
af is gegaan o m niel te spreken van de
besprekingen die nodig waren al hei1
werk dat vooraf gaat as <.i de ontwerp-
tekening om hel instemenl de vorm en
aangezicht te geven nl die in de smiak
van eidereen dienl te vallen.

Het is misschien interess^1, om d ge
dachten 4e v°lgen die to4 di 4 ontwerp
gevoerd heeft-

Men behoeft niel direct een. groot-
scheepse verzamelaar van grammoi. on-
platen te zijn, om in he 1 bezil te ij i
van ca- 20 LP's, ongeveer 30 45 r p.m-
platen en de gewone 78 r-p.m- i laten
Da 4 is immers zo ongeveer de dooi nee
collectie van een gezin mcl kinfli ren
die er van houden ook zelf enkele plr-
ten te draaien- Rekening houdend me!
het belang van he 1 falilie loven, is óc
waarde voor he 1 gezin van een derge-
lijke collectie, geweldig, waartegenover

de feitelijke geldswaarde der verzame-
ling in hel nie4 vall. Toch is de geldte-
waarde dezer collec4ie, die meestal over
een tijdsduur van jaren is aangelegd
toch nog belangrijk hoger dan de prijk
van een plate nwisselaar. De logische con
clusie die hieruit te trekken vall is dat
men zich ten doel dient te stellen een
platenwisselaar aan te schaffen die de
platen niel Slijt °f beschadigt-

Zoals ieder bezitter van een goedfc
platenwisselaar kan getuigen is de slij-
tage der platen door de wisselaar te-
genwoordig' . betrekkelijk miniem- De
kwali4eit der platen gaat meestel slechts
achterui4 door krassen en andere door
de mens zélf veroorzaakte beschadigin-
gen- Een slecht ingepaste pia(en|maa'-
kan beschadiging der plaat veroorzaken
en hoe gemakkelijk wordt een dergelij-
ke fou4 gemaak4- Een zorgeloos geplet-
ste pick-up kan de oorzaak zijn van
lelijke krassen. De wisselaar moe 4 de
pick-up automatisch in de eerste groeve
van de pla at aan brengen, hoe grool
ook de maat der plaat is, en dit zonder
dat de hand er aan te pas kom 4. Ook
dien^ het mogelijk te zijn om een enkel
plaatje te draaien, zonder da 4 daarbij
alle manipulaties nodig zijn waarmee
men een gehele stapei platen na elkaar
afdraai - Wanneer een enkel plaa4je ge-

di-aaid wordl, dienl hel vermeden .e
worden dal de pick-up mcl de h

ir beneden gebracht moet
gevaar voor beschadiging

de plaat mcl zich mee brengl.
Dit Zijn de factoren waarmee reke-

ning gehouden is bij de cons4ruc4ie van
de AG 1124 platenwisselaar- He 4 instru-
ment regelt zich zelf naar de afmetei
van de plaat die gespeeld wordt- of znu een dimeter van 7, 10 of 12 duim
heeft- Ook is geen bijstelling nodig wan-: hel instrument 'mcl een hele voor-
raad platen is geladen- Het kan oor.
bruikt worden voor hel draaien van
enkel plaatje, in welk geval men t
op een knop te drukken hel ms .
zich onmiddelijk laat aanpassen ade maat van de te speien plaat en
pick-up wordl na beëindiging vat;
spelen omhoog gelicht-

krassen die men vroeger maar al. ccl vond aan hel begin en hel eindevan een plaat komen dus niel meer voorop een misschien /.eer geapprecieerde
plaal. Deze unieke constructie heef 4 een

" *■,; gegeven a-»n de oude
uitdrukking "eeuwigdurend" Stehlagers
uil iang vervlogen dagen kunnen weerterugkomen, jaren la4er. Wij kennen
zoveel voorbeelden van terugkerende
favorieten zoals; "White Chrjsteias";
"Tea for two"; "When tee Saints Go
Marching In"- Me1 een'goede platenwis-

'ar is hel niet alleen de herinne
die nog in ons leeft. maar de plaat zei"f
kan bewaard blijven "eeuwigdurend"
tel ze weer in de mode gekomen is-

Om platen in goede staat te bewaren
na honderden, ja zelfs duizenden speel-
beurten, is hel natuurlijk nodig om een
zeer lichte, correct uitgebalanceerde piek
up te gebruiken- De veer-weerstend van
deze platenwisselaar sluit prac4isch ge-
sproken alle fouten ui 4 die door de druk.
der naald of misschien door ondeskun-
dig gebruik zouden, kunnen worden te-
weeggebracht- Ook heefl men he1 voor-
deel da 1 een totale klankmassa zo laag
mogelijk gehouden wordl- Dil zijn """He
facteren die er toe leiden om de slij-
tage der platen zo laag mogelijk te hou-
ö'en en die tezamen mcl de pick-up be-
letten over de sleuven te springen, zelfs
als er een .nu weer ouderwetse Rock
and Roll, of de meer moderne Cha Cha
Cha of Charleston gedraaid word 4. Na-
tuurlijk zal zulk een pick-up in staat
zijn de weergave van de krach4ige en
indrukwekkende gedeelten van Bee4-
hoven's 9de en Bruckner's 8e Symphonie
te verzorgen-

Prettig is ook he 4 fei4 dat door één
drukknop, wanneer de platen eenmaal
op de wisselaar zijn geplaalsl, een mu-
zikale voordracht tengehore word 4 ge-
bracht die misschien vier uren duur 4,
terwijl als de laatste tonen verklonken

hel instrument zich zelf autema-
tisch uitschakelt-

Natuurlijk is dit niel alles. He 4 is
prettig te weten da 4 de platen niel ver-
slijten of beschadigd_worden, maar een
volmaakte weergave van hel geluid is
even belangrijk. Vreemd geinoeg zijn
er nog vele mensen die donken dal de
kwaliteit der weergave niet zo bei;
rij Ie is zich niet realiserend hoe cri-
4isch ze zelf zijn aangelegd- De oude
dagen van de luidruchtig krassende
plaa4 zijn voorbij, moderne platen heb-
ben weinig achtergrond en dal doet
ons critisch s4aan tegenover alle soorten
bijgeluiden, meer dan we ons zelf reali-
seren- "Sen keine fluctuatie in de 4ijd-
tafel snelheid, veroorzaak 4 he 4 verschijn
se/, wa 4 dé, lingen|eurs Jleti'teïte-f ais

"wow", iets dat ongemerkt "
gaan wanneer men platen van minder
kwaliteit zou gebruiken- maar da 4 te
accepteren is wanneer we luisteren naar
onze moderne en nagenoeg volmaakte
platen- De lage dreumende motorgelui-
den die door een oude grarno.foon niel
worden weergegeven en indien 4och, ge-
camoufleerd zouden worden door het
krassen der naald, worden tegenwoordig
niel meer geaccepteerd-

Dat verklaar 4 waarom de moters in
de Philips platenwisselaars, stuk voor
stek uitgebalanceerd, waarom deze mo-
ters mcl ongelooflijke precisie zijn afge
werk1, waarom oen zware 4ijdtafel word 4

igd, waarom de as met he4 rubber
gerend wieltje die dien 1 om do over-
brenging te verzorgen van de motor
naar de 4ijd4afel van een zeer bijzonde-
re constructie is waarvoor men jaren
nodig had om ze te perfec4ioneren- Ook
het mechanisme da 4 de toonarm in be-
weging zel en zorgt dat de plalen auto-
matisch worden herplaatst op de draai-
tafel dien 4 geen las 4 te veroorzaken aan
de muziekuitvoering- Om deze reden is
dit mechanisme tijdens he 4 spelen uit-
geschakeld-

Om_ ie4s da4 gemakkelijk is op een
ingewikkelde manier ui 4 '-e voeren- i;;
niet zo moeilijk. maar er zijn jaren
gemoeid me 4 on4werp, testen en per-
fec4ioneren van hel eenvoudigste mecha
nisme dal geconstrueerd wordt om ver-
schillende ingewikkelde dingen op een
gemakkelijke manier te doen.

Di 4 zijn siech4s enkele van de pun-
ten die in beschouwing genomen zijn; na
teurlijk dient een platenwisselaar be-
stand te zijn tegen de tropenateiosfeer
en daarom worden alle me4alen be stand
delen 4wee maal afwerk4, eers4 ge-
ëmailleerd en vervolgens van een cad-
miumlaag voorzien waarna de onder-
delen nog geteempeerd worden ,om ze
tegen 'de vochtigheid van de lucht o
beschermen.

Om nog een ander pun4 aan te halen
Br is een facter van he4 aanzicht- Fen
platenwisselaar die de mens m
maakl in muziek, dien1 door zijn vorm
en voorkomen haar functie om nl- mu-
ziek in huis 4e brengen te aCCentveren.
Hoewel de ingenieur praat en er over
denkt als een "machine", voor de ge-
bruiker komt he 1 Voor als een musi-

kaai instrument en daarom moe1 hel
aanzicht van het instrument mcl dis-
harmonieren mcl het idee van r
me 4' andere woorden- de a|fme
dienen sober te zijn, de lijnen-aa
keiijk en uitgevoerd in kleuren di(
genaam zijn voor he4 oog Van he . die
de muziek toeluisteren.

BLIKJE: „Wat een rumoer
was er toch maandag
in die Adviesraad!"

FLESJE :„J 'dijken
'ing niet eens over

Amstelbier "



terwijl de vrouwen op eerbiedige af-
stand bleven teekijken-

Ergens in hc 1 midden zat het dorps-
hoofd en deze nam direct de honneurs
in acht. Pleeh4ig s4ond hij op en nodigde
de gasten ui' om te gaan zi4ten. ï eze
hoogwaardigheidsbekleder had een cher
pc neus- hij rook een fees4 en een fee.. 1
ponder een goed maal is geen feest, an-
daar dal op een wenk het illustee g zel-
schap gerookte vis en cocosno'-en weroen
aangeboden- Doch "donzen zaten ook
nie* 'Mi", zy deelden op hun beur 4 hak
messen ui 4, die weliswaar nie4 te eten
w»ren- maar als bij in4ui4ie was het
toch in orde, wan 4 men geefl in ruil
voor voedsel, maar waardegoederen

Toen kwam he 4 gro4e ogenblik- De
commandant stend op, en .ja nu
word 4 he 4 moeilijk- want hij kende geen
woord van de taai e n er wa-3 geen to !k
ook- Laten we dus zeggen: begon de com
snandan4 zijn mimische teespraak meer
me* de handen dan me 4 zijn mond in
de weer, om als fors en kleurig uitroep-
teken de Nederlandse vlag te cnteollen
en toen?

"een kreet van verbazing en verge-
noegen ging uil den verzamelden volks-
hoop op-
ledereen wilde zich beijveren om den
matrozen behulpzaam te zijn in hel ver
krijgen van een lange bamboe om
de vlag daaraan te bevestigen"
Welnu da 1 luk4e, iets binden was een
klein kunstje en teen da 4klaar v
ken enkele jonge lieden mcl bamboe en
vlag de tempel in °m even later hoog bo
ven de begane grond weer tevoorschijn
te komen: daar wilde men de
buiten steken, maar voor men dal deert
werden allen verzoch4 de tempel te be-
treden. Daar moesten allen gaan zi'-ten.

De commandant maakte duidelijk, da-
de ▼lag'naar buiten gestoken moes 4 wor
den- mrar: nauwelijks had men de vlag
onteold of "een twin4ig4al zich in de tem
pel bevindende mannen brachten de in
de tempel bewaarde heilige fluiten te
voorschijn, ze4ten die aan de mond en
teen klonk he 4 mees 4 merkwaardige 'c > i
eer* dat ooi 4 door Nederlandse oren was

beluisterd Alle flui4en brengen één
teon voor en de spelers wringen hun li-
teven» de voeten op de maa4 van da
chamen in aller!oi bochten, terwijl ze
voortgebrachte muziek op en neer be-
wogen-
"Zulks werd te 4 vier maal, me 1 kor'e
iu»S€npozen, herhaald- en daarmede was
de plechtigheid geëindigd, welke, hoe
schijnbaar weinig van betekenis, even-
wel van grote belangstelling in de uit-
reiking en onteolling van de Nederland-
se rlag geteiig4."

Het was namelijk gebleken .da 1

men me 4 die heilige fluiten wel zeer
bijzonder omging. Ze mochten nauwe-
lijks gezien en helemaal nie4 be speeld
worden voor bezoekers-
Daarom was de conclusie die men 4rok:
He 1 blazen daarop bij hel uitsteken vai i
de Nederlandse kleuren en het tippe-
len of dansen. is alzo een verering, in
▼erb»nd staande mcl godsdienstige be-
grippen of erediens1 dezer Papoea* en
jjeteig4 v»n den hoogen prijs, welken
■ij »«n het schenken dezer vlag hechten

Ik heb zon vermoeden, dat mijn ge-
achte lezers he 4 verhaal to4 hier4oe heb-
ben gevolgd en nu verwachten, da 4 de
mededeling komt- dal he 4 boven beschre
▼ene plaals had ergens op Nieuw Gui-
nea of mis3chien wel in verband met de
7e maart 1910-

Welnu ten dele is die veronderstel-
ling juist, he 4 heef' te maken mcl Nieuw
Guinea en zelfs mcl de Humbold lbaai
maar het uitsleken van aeze eerste viag
had pii;uu- op 3 juli liiob, nu bijna iOJ
jaar geieden, en he 1-gebeurde in de kam
pong lQba li- Het hooid dal we noemde,,
was een overgrootvader van de legen-

aige on-do-.v-ii (char-'o;i; j.ia..\aa,

Vee malen daarna neef 1 men hier
vlaggen uitgereikt en ook een wapen-
boia doch ac mees 4 spectaculaire gebeur
tenis&en op dit gebied had piaa-s op i4
aug-u»tu» id97, toen lag '4 o°rlogschip de
"Bo.'.jt-j 'op ac ivïde voor ToDa-i, ,cc. in-
stalleerde ac Resident D-W- Hors 1, de
chaisori iiamadi zoon van dt grote Jen
tewai ais opperhoofd-
Een i ïciorese Prins gat' hiervoor zijn
ambtsgewaad, bestaande uil een lang wit
gewaad mcl zwarte hoofddoek mcl rin-
getjes- De Resident liel de mariniers
aanrukken en een salvo afvuren-
Di 1 laa4ste vooral was indrukwekkend
voor de bevolking- maar om een andere
reden dan de toenmalige bezoekers ver-
moedden. Ze vertelden nl- later een van
hen, dal er vroeger eens een ijzeren
schip was gebrand (ze bedoelden w-s-
-vooi ,i ;< .:).
De ma
op afgegaan en hadden geprobeerd
me 4 hun (stenen) bijlen een gat ui te
hakken. Tol hun stemme verbazing kre-

gen ze er geen splinter van af- De com-
mandant waardeerde evenwel dat "ge-
hak" niel' en had laten schiften, eer.--' i -de lucht, en de kapp' rs meende
hel onweerde en hakten onver
door- Toen had'
en was he 1 mis met de vriendschap-
Een van de informanten
zien van de teen opgelopen schotwond-

Het belangrijkste jaar voor de expedi-
tie Sachse hier kwam w
11e augustes arriveerde hief
Gouvernementsambtenaar d: heer
Windt-houwer. die zich vestigde op hel
eilandje Metu Debi I 'lak vo >ï
hel dorp Enggros me'- als functie: Pos4-
houder- Zijn zes n
regelmatig en he1 marcheren in d
blauwe uniformen met blinkende kno-
pen maakte veel indruk op de jongens
van T°bati en Enggros- Nu zijn die jon-
gens oude mannen geworden, maar ze
weten he 1 allemaal nog precies-

De aanleg v^n he bivak in
Noembai, v.
wanl ze konden jonge klapper 3 e
miel eten zoveel ze
bouw viel altijd wel iel!
te eten.

Hel grote fees1vai
grotendeels langs de mensen heen-
Er ws 7" -aak i-'<s van "mar<
oefenen- schieten etc- "Vc°l vol-
mannen ware»! er ook niel bij
zig. Wat men weel
"ehl hi- :■ te de Humbel 1!
In diezelfde maand maart werd ook de
ee-st school geopend door zendeling Var:
Hasselt.
Eers4 wa? Hollandia een bivak, tee i
hoofdDte','1' van de Onderafdelins, w.int
na he 4 vrteek van de expeditie weH
Metu-Debi verlaten en kwam. n hande-
laren en gouvemeinentsperscneel m"--

naar xloliandia en nu hoofdstad van het
gehele gebied- En oud en in-
streek, die mcl boo' of vliegtuig elders
heen gaat, zai mcl dezelfde achteloze
trots a]^ een Hagenaar of Amsterdammer
tegenover een buitenman de naam van
zijn sted noemen en zeggen: Ik ben af-
komstig van Hollandia-

F.C.&

Vervolg v»n pag- 2-

JBk EAU DE COLOGNE
met haar stimulerende,

mtxS^^^^^È ongeëvenaarde geur is h«t
iSÊP^^t'-f/liA/TQ -ii r " " -jj i lli^P*^*-^^! ideale vertrissingsmiddel zow«l

i§M?3^^!P^ VOOr arries a's voor neren-

Toko "LOEN,, A.P.O.
heeft ontpakl:

kiuüeriurken, jongen»
nluirl*. Coupnns no ironing
ïrnxh mul treur Sablo over-
hemden in direrne kleren
en malen ïKerlto orerhcm
de».

"^^—l^l^——■—WUB

VERTROUWDE

/ Sb
PREPARATEN

VITAMINES
Hoogwaardige Aceplox-Multi dragees, fAangenaam smakende

Vitamine-C tabletten
in praktische kokers

ZONNEBRANDEMULSIE
voor bescherming

zonder dat de huid glimt

JODIUMTINC'fUUR
in onbreekbare verpakking

SVEKZACHTENDS ThiJHSTRöö?
PRAKTISCHE HUIDZALVEN

voor verzachting en desinfectie

filmprogramma
REK vertoon 4 op 5 en 6 m«ar4 de san_
nede western-

"SANTA FE PASSAGE"
met JOHN PAYNE FAITH DOMERQUE

ROD CVMERON
ZONDAG Kinderfilm

"DE VARKENSHOEDER"Enteee f. 1,50
REK vertoont in Holl Binnen 6-3 zon-
dag "CHINA GATE-
-7-3 TEACHER PET en 8-3 INSPECTOR
met Danny Kaye-

ORIËNT THEATER.
maakt bekend dat in den vervolge iedere
zondag matinee voorstellingen zullenworden gegeven-
Morgen, zondag 6-3 aanvang 10.15 uur
matinee: Tekenfilm"- Lachfilms, Natuur
films en Ned- Nie"ws Enteee f- I,— p.p.
Sentani m"rg >j zondag 6-3: Middagvoor
stelling aanvang 18.00 uur- Tekenfilm?.
Lachfilms, Natuurfilms en Ned. Nieuw-
Entree f. I,—

ORIËNT THEATER-
Verte-ont heden 5-3 en morgen 6-3 JackPalance, Barbara Rush en Martea Hyer
drie tepsterren in een machtige outdo<>r
actiefilm-

"KlSS OF FIRE"
in brilliante kleuren
Roekelo°s avontuur, gevaar op gevaar,
voortdurend bedreigd door vijandige'
C°manches- Moed, "doortastendheid en
actie!
Holl.-Binnen heden 5-3: Brigitte Bardot
in de ondeugend- romantische film

"BAKVISSEN PUBERTEIT"
Sentani heden 5-3: FRANK SINATRA
in "MANNEN ZONDER MEDEDOGEN"

■ I

i- j#%i|B TTI 1 1^

■ LEVENSVERZEKERING-BANK NV. I
p"':;t."^ Alleen-vértegenWoot'diginq vdoé* Ned. Nieuw-Gu.ihea:

MéUW-GI/INEA tf-JPORT &- EXPORT MIJ. (NIGIMY) N.V.
Bsk*ü£ - Kantoren te: hollandia - sorong -merauke - bjak

MANOKWARI - SEROEI ■ FAX-FAX I

Bi.i de afdeling van Arbeidszaken te
H°llandin vrcrüt voor cMref.l
een COMMIES (Mulo diploma vereist)

De "i-i iv '-Gil -■" Kiterier :: al ;naa'!-

-7 ma-r- ï md met ,]e fe"Stvie-
ring van het vijftigjarig bestean nie'
verschijnen.

HET INDISCH TONEEL GESEL-
SCHAP Zaterdag 19 maart 1900 1,, ;»o-00
uur in de. Quon^e* achter N-G K.>erlcr

'DE PARIA VAN GLODOK"
NED- TEKST. Ne«o opbrengst voor land
genoten in Indonesië-

Boekhandel Gebr- "TERLAAK"
is maandag 7-3 '60 GESLOTEN.

ZIGO. Hedenavond 2100 u«r
T.OULETTE voor leden-

"' nieuwe zending ITALIAANSE
I't'MPS, avond «andaaltjes en s«ndalet-
("'; groot assorfimetit modellen en zt-ker
30 modekleuren, kleinere maten-

VIJSMA- Witte Olifant.. .'OSTIENDE VERANTWOORDING
HOLLANDIA MONUMENT
gift van I arger ad 100

' ons het Hollandia m°nument"
Vorigi ing f- 25
Openbare Werken f. 34,25
Firma Bechx f. 100,—
Totaal teans binnen f 2654,48
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