
Aannemers door de
knieën ?

De minister van Economische Zaken
De P°u_ en de staatssecre*a. Is van
Sociale Zaken, dé heer Itoelv.nck hebbsn
een onderhoud gehad van cr'e vul' met
de voorzi, le'"s van de aannemersb°nden
Hierover is n°g niets bekend-
Onze Haagse corresponden4 zeg 4 da 4de
aannemers op he 4 pun4 zouden staan °m
de nieuwe CAO ;e c»._der4ekenen, daartoe
geadviseerd d°o_- ri_n bonden- Ze zouden
he 4 echt-er ondel' protest doen-

H-ij voegde er aan toe, dat iater de aanne
me-rs via de rechter zouden probe en
a'snog geUjk 4e krijgen omtrent de loons
verhoging van de arbeiders om
dool' te berekenen in de prijzen va.:i de
ondel" handen ziinde bouwwerken-
Inlussen werd gis4eren op initiatief van
de drie gro4e vakcentrales begonnen me'
een geldinzamelingsactie voo 1' de sta-
kende arbeiders.

63 Doden bij vliegtuigramp
In de Amerikaanse staat Indian3 is

een verkeersvliegtuig met 63 inzittenden
neerges4°r4-
Er zijn geen overlevenden-

Het toestel was een Lockheed Elec 4ra

van de North West Airiin«s op weg v!an
In..ianapolis naar Miami.

Overlevende vrouw op Bathurst
eiland gevonden

Een jonge Indonesische vrouw is na
drie weken zoeken naar overlevenden
van een Indonesisch vissersvaartuig, in
de Timorzee op het eUand Bathu-rst 4ein
noorden van Australië gevonden.
De der4igjarige vrouw wis 4 zich in he4

ruige oerwoud van he 4 eiland, da4 dich4
bevolk4 is me4 krokodillen geheel alleen
in leven te houden- Zij is naal' Darwin
overgebrach4 voor medische behandeling

Vijf weken geleden kwam zij me 4negen
overlevenden aan land op het eiland na-

dat zij een maand lang in een onttakeld
vissersvaartuig op zee hadden rondged.e
ven, na overvallen te zijn door 'n storm
De storm overviel 't vaartuig plotseling
en nadien zijn 12 opvarenden om het U
ven gekomen doel' uitpu44ing-
Op het eiland aangekomen scheidde de
vrouw zich van haar groepje af-
De overigen werden drie weken geleden
gel-ed en sedertdien is men blijven zoe-
ken naal" het meisje.

Manam nog acttief
De krater v*n de Manami-vulkaan op

het gelijknamige eiland tuisen Madang

en Wewak is gisteren rustig gewees4.
De district commissioner (resident) van
Madang, WiHiams, die gisterochtend ove 1

het eiland vloog, zei da4 de noorde. ]ke

krater v«n de vulkaan nog s4eeds ac.ef
is, doch dat de zuidelijke geen werM
vertoont!- Er werd schade gecon stax^6
in de bewoonde streken van he4 e.ian-dj

Gistermiddag werd door een «ré-
ponden* die over het eiland vlo°g gemeld

dat uit de noordelijke kraler een brede
]avas_room van ruim vijftien me4ei
breedte kwam-

Am. Turbo-Transport-
vliegtuigen voor

Indonesië
De Indonesische regenng heef* he

eers4e van 5 Dockhaed-transporMieg: 14

oen van de Ver- Staten overgenomen
met een plechtigheid op het vliegveld
Ko.najoran bil Djakar4a.
Ben Indonesische bemanning v^og he
crote turbo transportvliegtuig r.a eer
.pleiding in de Ver- ÉféfW °v*t de Pa-
cific naar Indonesië-

D- vier andere vliegtuigen zu"en voor
eind van het jaar door de Ver- S*a*en
worden geleverd.
De vliegtuigen die van hetzelfde type
zijn ajs d,ie in gebruik bij de Aus4lah-
sche luchtmacht, zullen worden mgeze
voor transporten naar de geisolearde de-
len van Indonsië- -Onrustig wesl-Jawa

Zweedse slachtotfer
Du Zweedse mevrouw Maria Dame-'

is bij Soebang in v.es 4-Java door rebel-
len doodgeschoten- Zij w?s de ech4ge-
n°t,_ van een in Indonesië geplaatste
functionaris van de Zweedse telefoon-
maatschappij Ericson- Mevrouw Dome;
reed me 4 haar man in een auto toen he
scho4 viel- Zij werd dodelijk gewond-

1959 Recordjaar
voor Philips

Het Phiiipsconoern in Eindhoven heer1
blijkens het gisteren gepubliceede vter-
siag een zeel' guns4ig jaar ach4er de rug
De 4°taie omzet bereik4e een recordom-
vang van ruim vie:' miljard gulden, of
zes4ien procent meer dan over 1958-
De neMowinst is nog s4erkel' gest-eger
a4s gevolg van de belangrijke vergrote

productiviteit. Ondanks de belangrijk
grotere kapitaal si-nve_4eriingein waartoe
is besloten, za4 de raad van bes4uur di 4
jaar njet met een aande'enemissie ko-
men-
Men is nameli.ik liQuide genoeg om in
de behoefte te voorzien-
De liquiditeit wordt in de hand gewerk4
door een groot deel van de nettcwi'."-;'"
in het bedrijf te houden, en dus inter.i
te financieren.
Hoewei over 1959 een hogel' dividend
w°rdt uitgekeerd, za4 tocjh mee 1' dpn
zestig procent van de nettowinst in hel
bdrijf blijven. De personeelsbezetting
van het concern steeg van 175-000 tot
bijna 190-000 leden- Het aa«d.el van de
Nederlanse fabrieken in de pro-
ductie en de omze4 van he 4 concern ifi
goed op peil gebleven. Buitenlands be-
zit aan aandelen Philips heef 4 een ver-
dere uitbreiding ondergaan. De Ameri-
kaanse be4eggers hebben samen rond
der4ig procent, 't Nederlandse deel be-
draagt circa 48 procent, daarentegen ve!
toont het Franse en Britse bezit aan a» .
delen van Philips nogal schommelingen
De raad van bestuur verwacht vo°r hel
'opende jaar een stijging van de omzet
met der4ien procent of -in waarde met
550 a 600 miljoen gulden.
Besin 1959 werd ook een stijging va;n
der4ien pro.ent geraapid. maar dat -'s in
de loop van het jaar zes4ien procen4 ge-
worden-

Euromarktaverechts
voor Ned. brouwers

De Nederlandse bierbrouwers ver-
wachten van he4 voorgestelde gemeen-
schappelijke landiouwbeleid in de Ero-
'-'.ai'ki gro*e rampen- Volgens de~e voor-
stellen wordt de brouwgers4. de vo°P-
naams4e «grondstof voor biel*, beschouwd
ais v°edeI'g'-:v^-!. Omdat Ne^er'. nd voo-r
v°edergranen is ingeleeld bij de gebie-
den die een invoeroverscho4 heb':en
zullen hier volgens voorstellen de hoog-
ste graanprijzen m°eten gelden.
Een en ander zal el' 4oe leiden da4 de

groeiende _ieruit!v°er vrijwel oninogeliJi-
word 4 gemaakt, terwijl Nederland zeil
een aantrekkelijk afzetgebied voor de
Dui4se brouwerijen wordt.

EngelsePrins ten doop
Het Engelse b^d Daily Mail heeft Ve'

■__c..nen dat de n4euwe koningszoon van
"e 4 Bri4se huis op 17 april 4en d°op
za4 worden geh°uden. In he4 kastee!
Windsor zal het de aar4sbisschop van
Cant'er'bury zij^.i die de doopplechtig-
heid zal verrichten-

Japan gaat Ned.
olievelden beheren

Volgens Japanse regeringsambtenaren
zal nieuwe vo°ruitgang worden geboekl
bij de onderhandelingen °ver een °ver-
f'erJkomst inzake de ontwikkeling! van
de vroegere Nederlandse otie-veklen ot
Nood-Sumatr» me 4 Japanse hulp- Indiër
het plan doorgaat, zal Japan voorzien
in de technische uitrusting, machinerier
en materiaal 'er waarde van 18>8 mil-
joen pond _|t_r%_^ 'voon dei rep. r&tj e

en ontwikkeling' van de. o'ïevelden-
In de komende tien jaar moe* Ind°nesie
dan een lening terugbe^en ui 4 de °pi-
brengst van de. olie, waarbij van; d<4
produkjie eels4 800 mi!joen liter word4
afgetrokken en 40"/ o vjftn he* overblij-

vende k<_nt Japan dnn t'e n goede.
Pres. Soekarno instal-
iert kabinet in nieuwe

vorm
president Soekarno heeft maandag

het Indonesische kabinet in nieuwe
opperbevelhebber van de strijdkrachten
vorm' geïnstalleerd- Zelf is hü premiel"
voorzi44er van de Na4ionaie pianraad en
hoogste militaire gezagdrager.
M_ni_*er Djoeanda is geïnstalleerd ays
eerste minister en de s4afchef genera 3]

Nasution als minister van Defensie
Djefq'e <twee ,ho(ogwaaird-j_höid^beMtedPrs
zijn tevens de eerste en de 4weede piaa4f
vervanger van Soekarno.
De presiden4 bevestigde verder 17 senior
ministers in h«n a,mb4 en 22 gewone
minis4ers die hem m°e4en bijstaan in de
_:t o "lening van zijn ambten-
In een redev°ering ze' de president da4
de ui4zonderi_ig|s4j_es:4l!»nd, die bestpa4
do°r he 4 inwerking steiien van de krijgs
we 4. mo°; büiven gehandhaafd. Soekar
no zei deze beslissing 4e hebben g,en°-
rngn na de beschieting van de paleizen
do°r een vlieger van de luch4macht op
9 maart.
Shell oil Comp. boekte

147,5 miljoen dollar
winst

De Shell Oil Company, de noo-rd-Ame
-kaan-e dochtermaatschappij van de
Koninkliike She»groep boekte in he 4 af
gelopen jaar een nettowinst van 147,5
miljoen dollar, dat is vijftien proeen'
meer dan in 1953- De productie van
ruwe olie en de verwerking hiervan
stegen met 5,5 procent. Ui 4 het gisteren
gepubliceerde jaarverslag van de feihe 1'
Oil blijk 4 da4 men vcoral in de Golf
van Mexico belangrijke nilniwe olie-
vonds4en heef4 gedaan-

Chirt. R.K. biosschop
door Rood-China lot levenslang

veroordeeld
De rooms katholieke bisschop van

SJanghai, monseigneur Khoe Sing Me;
is door een rechtbank 40 4 levenslang»?
gevangenisstraf veroordeeld- Hij zou
zich volgens de {en ias4e legging scn u?_
dig hebben gema.k4 aan hoogverraad.
Volgens de ccmmunis4isch Chinese au-
topetten z°u hij Ud zijn gewees4 van
een con4ra r evoi:utionaire groep die hef
regiem in Peking omver wilde werpen

Nader werd berich4 dat een recht-
bank in Sjanghai de Amerikaanse ro»m-
kahtojieke missiebischop- James Laiwf,
heeft veroordeeld 404 twintig j»ar gevan
genisstraf- Hij werd beschuldigd: va/n
spionage als leider vnn een contra-revo-
lu4ionaire groep. Eerdel' me4dde het per;
bu.reau New China dn4 de Chinese.bis-
schop, Khoe Sing Mei op soortgelijke
beschuldigingen levenslang ha d gekre-



Post uit Nederland
WANDELING DOOR 'T HAAGJE.

Wie ui 4 de tropen in Nederland zich
metterwoon vestigt, W ordt ieder jaar op-
nieuw getroffen door de schoonheid van
de wisseling der jaargetijden- Wanneel'
na een strenge winter de bleke zonne-
stralen he 4 eers4e cr°cusje ui 4 de grond
teoveren, voel 4 men zich a4s he 4 ware
geplaats4 4egenover het °n4luikend le-
ven na een barre, donkere dood.
Ook de win4er kan mo°i zijn in ziin ij-
zige prach4, doch ontroerend is he 4
cn4waken van de natuur ui 4 haar win-
4ersiaap: het prille groen^0en^ de iele kn°pjes
aan de twijgen, aarzelend of ze zich af-
vragen of he4 nu reeds kan.

Di 4 js de bekoring van het zic h inzet-
tende voorjaar. Een bekoring die de tro-
pen niet kent- Daar geen aarzeling^ daa.
geen voorzichtig u]4bo.4en, doch een
weelderige, passievolle inze4 van fiam-
boyand4 leven, van uibundige levens-
drang- Wie di 4 heeft ervaren, bewaar.
het diep in zijn har 4, als een gloedvo.'e
herinnering aan een ver vaderland-

Toch is hp4 niet juis4 dezelfde maat-
staven aan le leggen v°or een beleving
Want °ok hier, in, di4prille ontluikend.
leven lig 4 een aparte bekorir*.-
En van deze apar4e bekoring willen wii
u doen meegenie4en.

Wij nemen U mee op een wandeling
door he 4 hart Van Den Haag- Wa 4 is 4°ch
he 4 aantrekkelijke van Den Haag. heef
men ons wel 'ns gevraagd- Wat is he 4 da*
Den Haag bezi4- en Ams4erdam e. Ro 4-
4erdarn nie4? Den Haag bezit de beko-
ring van een verbondenheid me 4 he* -In-
dische leven, vee] meer dan Amsterdam
en Ro 4terdam, die do°r hun specifiek
karak4er van handelsstad en havensta-5

(R'dam) een minder beslo'er. een min-
der in4ieme sfeer hebben. Den Haag
heeft cachet, subtiel, ondefineei"baar.
En wie hier gevoelig vo°r is ondervind 4
het wanneer hij onder de eeuwe
bomen van he 4 Lange V°orhou4 waro-
delt me 4 zijn gebouwen met een histo-
risch verleden. Zo langs de Kneu4erdiik
me 4 aan de iinkerkan4 de Hofvijver on
he 4 Buitenhof, belandt men op "dr
Plaats" waar het standbeeld van Johnn
de Witt herinnert aan de gruweliikr
moord in 1672. do°r het. Ha ags gepeupe1
ep deze eminen4e s4aa4sman gepleegd-
leder plekje, ieder gebouw spreek 4 eer
historische taai, d°ch de prikkelende
morgenlueht welke zuiver en fris taffen
°nze wangen waai 4. vaagt alle verleden
uit onze gees4- We staan reeds voor de
stijlvol. eialages die de piaa4-s omlijs4en
de mode huizen van standing, de jll.. .
!ierszaken waa 1' ieder v°orwerp kuns4-
vol en k°s4baar is.
Men zoek 4 he 4 hi,er :'n de soberheid ei
de selectie- Op de hoek de juwelier-
zaak van Kempen, Begeer, in ons oude
Indio overbekend, met, een keur v».
prachtige gedreven zilveren Luxe voor-
werpen en massief zilveren serviezen in
diverse uitvoeringen en prijzen- Schuin;
er tegenover, wanneer men het Noord.
einde is in gewandeld in de richt.no van
de De H°ogs4raa4- de porselein- en kris.
t-alzaak Phiiippor.a, die m°men4ee'
Wedgwood porselein en wit Delfts eta-
leer4, N>e4 overdadig. docn precies genoeg
om de schoonheid van he 4 tere relief
de Wedgwood-ornamen4en op he 4 bleek-
eroene Engels porselein te doen uit-
komen-

De vernieuwing van de na4u«r spreek
°ok ui 4 de heren en dameszaken- AUe
uityerkoop-artikelen van de wintermode
-/■in reeds ui 4 de etalages verdwenen om
nlaatc te maken vooT de nieuwste voor-
jaarscreaties. Bij Pie 4 van den Brui een
keürcoiiec4ie heren- en damescostuum:
bil de "Ambassade" een stijlvolle seli
manels in de nieuws4e voorjaars.tin4en
en de bekende Hanro mantelpakjes met
hun ui4gesproken distinc4ie.-..,,,-, Wijven staan bij .de b°ekhanidéls.
en beki.iken de Succesreeksen-
F' 'taan op de planken genoeg boeker,
in dure banden, doch overheersend is nu
ï-)np-7amerhand toch w.e 1 het pocketboek
C'ndanks de leeshonger die nie_tegen..ta3
r' >. ra dio en 4elevisie-uitzendingen nau-
,,-eiiiks is afgenomen, is er toch een dui-
r,"üiko verschuiving zieh4'oaar naar goed
k"pc ui4gaven- .

".:-d\verken vind 4 men mmder in
■?-.- e4al i-.es. des te meel' echter de "dfe-
tecHves" en thrillers.
Vermeldenswaard is als a44ijd de collec-
.-_ modern kristal van de firma Focke
& Meit.ér. He 4 Nederlands .fabrikaat da*
hier sterk vertegenwoordigd is flitsenhe 4 Boheems en Belgisch kristal doe4 in

moderne vormgeving nie4 onder voor he*
duurs4e bui4eniands glaswerk- He 4
artis4iek bezien- iedere concurrentie i
glans do°rs4aan. en wa prijzen aangaat
is he 4 mins4ens even goedkoop- I
zij de samenwerking van de Maas4' ;.
se en Leerdamse glas
onderlinge concurrentie uitsluit- En vo°i
al dank zij de mech_anisttie in het giag-
bedrijf, waardo»1' , ■ - massa-pi -duet heeft verkregen, dat eer aandoe-
aan 't creatief vermogen van de ontwer-
per en tevens void°et aan de eisen van
"vakbeheersing" van 'n met de hand vel
v.ardigd kunstproduci Terwijl do prij;
nu aanmerkelijk lager ligt dan he 4 met
de hand vervaardigde v°orwr_-"p- In_
men kan 4iians aari (je lopende i.»''..."i dc(
sierlijkste- kunstzinnigste roemers, val-
zen, bokalen fabriceren ra".
bruiksv°orworpen als de dagelijks
bruikte glazen ,iampo4ten. Hessen e4c. et(

We zijn eVen op een zijspoor gekomen
me 4 onze gedachten, cmda 4 uit deze ef-
ficiëntie ook ..pre:.]?' he 4 examen 4 van
vernieuwing- Immn-s- a.t_-
in het leven, ver_tar4 en komt ten ach-
ter- Ook in de vervaardiging va
v°orwerpen. Chroestsjev met zijn geme
liike opmerking bij d.e zilversme
DJokja, had - economisch en industriali.
tisch bezien - gelijk 4oen hij opmerl
"ze moe4en machines r_ e t>ben-" K«ns*
nig en cultureel had hii natuurlijk
verkeerde visie °p de zaak- fti'aan v
een land in de bit -om afzetgebied- nie4 voorbij gelopen wol
den, dan dient he 4 mede 4e doen
moderne fabrikatie van he 4 produ,k
mechanisering in rf.bi

D;; bepe-'nsde ' :
weg. ma . op■ he* beerlijk* !
"'t G°uden Ho°f4".. waar we inmi"'■
zijn beland-
Lijn 3 kwam ne 4 b'nnen en voerdë
": '■ ' ' Gr.ip.v
markt-Veenes4raat ui4s4apten- Natuurlijk
shoppen bij Gerzor. V & D. C. & A- en
de Bijenkorf- Een kop koffie me 4 gebak
in '"4 Gouden Hoof4" gaf °_s moed cm
zo via de "P.ssage" onze \veg te vervol
gen om na een fi_njou_naa] in
een bami-scho4el
mende Pils 4o gebruiken bij "Indrap
(het ::Lidc riichoi op h 'En zal ik u verklappen \vat: he4 cm:
precies heef 4 gekost? f. 1,65 inclusief'
Om 4e herhalen niet?

Een volgende- maal nog enige gOedk°*-
pe adressen van goede en toch nie
.res4auran4s- waar nlsn zonder zich te ge-
neren heus zijn gasten mag inviteren.
To4 een volgende wandeling: Maal" dan ir
Rotterdam.

PERU. LAND VOL MOGELIJKHEDEN
NEDERLANDERS ZIJN ER WELKOM
Na he 4 luchtige in4ermczzo dat WÜ hje.:-
bovcn gaven ter üius*re i de spe-
cifiek Haagse sfeer een -i

werp- De uitbouw nl. van de N<
se uitvoerhandel, scherper geformuleerd
de uitbreiding van hc4 afze4gel
de sterk toenemende productie v
sump4ie-goederen- zuivelproduk
textiel- (De Ned- confectie begint naam
4e maken in 't buitenland!) 't Is dnaro..-- om een ste
ken en zich niet 4e beperken to4 de be-
staande-
In di 4 lich4 moe 4 men de g - on4-
vangs4 zien van Peru's ; gj. jy[a.
nuel prado en diens charmante echTge)-
note.
Prins Bernhail"d kom 4 de ccl' tOO j-,0t haa-
brekend werk 4e hebben verri
hii vc,'ig jaar een bezoek brach4
Peru-

Er bestaan reeds lang n „we handels-
betrekkingen 4ussen Nederland en Perj
Om s]echts de v°crnaam;.e hnndelso
nemingen te noemen: Philips en de
sumy- Verde1" de ook in Indon:
bekende O.G.E-M- (Overzees-s Gas
Eiec*ricit.eits Maatschappij) en de A-N-I
E.M. (Alg- Ned- Ind- Eiectrici4ei4s Maa!l-
-schappij)
;4erir}gen ."-■
zich dus hoofdzakelijk n°e bepaald t°t
de eiec4rici4eis-voorziening- 'Gezien ech-
ter de enorme groei van de _>atste jaren
van de Peru aanse hooMsttd tn de moder
nisering van he 4 zakenleven, houd 4 Po-
rti een rijke belofte in voor de toekomst

Dr- Manuei Prado y Ugarteche is he 4ee:'ste Zuid-Ami
een officieel bezoek brengt aan ons iandPer_u met zijn sterk Spaanse inslag h_._
tot voo 1" kort de isoia4ionis4ische li.ln ge-
volgd, eigen aan a4le Spaanse koloniën

He 4 dreef uisluitend handel me 4 he4 ei-
gen m°ederlanf4.
Thans is du nd 'resident Prado al.
verlicht voorstander var
'n uitbreiding van le4! Be n I
gen met We'st-Europa- E ': zij doze mr

-■--'''ven is Li'-.
de hoofdstad van Peru (1,5 miljoen _>
wor>er-. - net F' iger een vervallen spe-
cimen van Spaanse grandezza en M°orsc-, overheersende popula4ie

Indianen {d e Inca's) en geweer
neger-slaven, doch is ze uitgegroei

_n i r'derne s4ad me 4 een'gezonde i
nomische bedrijvigheid, me 4 ave.rue':
en stra4en berekend °p he 4 moderne sne'

_eer-
Peru is een llnd van eKO'me moge

'lijkhpden, he* bezi^ mineralen- Petro-
leum ijzer, zilver* z'nk. goud bismutb
en lood zijn de voornaamste. De ui4v°er

deze delfstoffen maakt dan °ok 50
.',. ujt van de totaie export.
Doch Ook landbouw mag er

Katoen, aardappoler.. suiker, rij
koffie, cacao en andere .r_due-
men een rijke b-ron ven inkomsten-

land - het binnenland en het best-
achtige gedeelte aan de voet va n
Andersgebergte, een streek die. rivieren word 4 doorkruist, is nor

bracht- Terech4 kan men zeogen &>

' litatie h-iervan nauwelijks en ';■
n Tid kan w"rden-
nals he 4 0.r.-»ud. dat ongemoeid 1-:

i4en op de ondrnemingslust van

"het Bieekgczicht."
Tot een van de groo4ste projecten fo_-

hoor4 een gro4e kopermijn in Toquep_la
waarin Amrikaanse münondernemii
en blanken ruim 200 miljoen dollar heb-
ben geïnvesteerd.

Momenteel is nog nie4 veel uitgelekt
van de resuita4en van di4 o'-'ientt"end
vriendschappelijk bezoek, want men be-
paalde zich n°g to4 he 4 bes4uderen van
de mogelijkheid van een georganiseerdr
emigratic van zelfstandige boeren naai
Peru- Waarbij de Pe 1-uaanse regC .n
alle nodige faciliteiten za4 verlenen-
Bij di 4 pover resuitaa4 za4 he4 echter
..ie4 blijven, daarvcor is Peru een 'a d
me 4 Ie grote veelzijdige mogelijkhe
De ministers van bui4enlandse zaken van
beide landen zijn dan °ok druk bezig .1
wijze te bestuderen waarop de belegging
van kapi4aai, en de verstrekking van
techr_ische hulp van allerlei aarfl k_ r
g-eschieden-

Nederland zowel a]s peru hebben hie!'
belang bij. Een bijzondere omstandig-
heid is n°g dat twee Her rijksdelen:
riname en de NederlandsB AnWle -nauw betrokken zijn bil de ontwikkeling
van dit deel van Lati.ins Amerika, v:
toe ook zij behoren.

De basis v°or een goede vers4andho_;-
d'ng i_ ge,cgd; de
vigen van deze vers'andhouding door he
uitbouwen van een gemeenschappoir''-<--
ec°nomische betrekking 4s 4hans aan de
orde- F-

Hollandia
Sinds de ouds4e 4ijden hebben men-

sen gepoogd hun gedachten en gevoe-
lens van vreugde en ro uw, hun ideeën
en idealen vast te 'eggen voor 4ijdg(e--f-en en r.ageslach4.
Aanvankelijk °p papyrusbladen en in

kathedralen, monumenten, pago-
des, stoepa's, later middels ganzeveren
i ,szo-->n Kostel' de boek-
drukkunst uitvond en daarmee de meest

;ebleken weg opengooide om
gedach'-en te vereeuv/igen op papier-

,-dg van deze nity-inding, he4
e 1 vloed *"tn tijd;

ten en .boeken tot gevolg gehad, die
sedertdien het mensdom °vers4roomden
K°loss;.:c rivieren van "gedrukten," ' ■ben zich over de gehele wereld ver-
spreid en de kennis en cul4uur van de
mens °n4zaggelijk doen toenemen-

Ook in Nieuw Guinea is een klein
stroompje begonnen- o°k hier ontston-
den jonge onvolgroeide plersmuskieten
die weifelend hun pr ille vleugeis uit-
sloegen.

Laat ons aanvangen met een sche4.
van de nieuws- en nieuwtjes- voorzie-
ning-

V°or zover bekend is tot heden ner-
gens een samenvattend overzicht gege-
ven van onze hist°rie van he 4 "perswe-
zen" hier t.e iande- He 4 navolgende za"
daarom wel incomplee4 zijn, maal'
wpllichti een aanlleiding vormen vo°r
een uigebreide studie-

Wij wiilen nader ingaan op °rganer
die - zo nie4 geheel, dan 4och v°or een
deel - zich wijden aan een bepaald fac,v'van Nieuw Guinea's samenleving en
daarbij sc-ms onze s4ad ter sprake kan
brengen. Men denke hie 1' bijvoorbeeld
aan tijdschriften a4s "Sin4 An 4onius" or-
de "Rerum Eccles.au, M-S-C- Ahnalen
van Onze Lieve Vr°uw van het Heili.
Hai-t", beide verzorgd door Missie-c°n-
gregaties, of aan de vroegere "Medede-
lingen, tydschrift vo°r Zendingswe;en-

" schappen" en het huidige "Zendings-
blad der Ned. Herv°rmde Kerk"-

Ook de werkelijk aan Nieuw Gumea

gewijde 4ijdschrif*_n, zoals "Nederland-
Nieuw Guinea", "Nieuw Guinea S4udi-
ëen", "De Nieuw Guineaer, "Toekomt,
in Nieuw Guinea", "Onze Brug", Nieuw
Guinea Instituut" en "N°va Guinea" val
lep buiten ons bestek-

"Van bui4en" koml he 4 weekblad "
Tifa" een iuch4p°s4periodiek \ian vier
pagina's, verschijnend Sedel. 28 ap:'i
1956, gedrukt 4e Amsterdam en oen uit-
gave van de stichting "De Ka hol
Pers"- Dit geïllustreerde blad word'
graagte gelezen - zij he 4 nie4 altijd zon
der ergenis - en is kennelijk goed ge-
ïnformeerd-

Haas4en wij onS van deze "Tifa4l"om"
4autol°gie van de ergst-e soo1"4, doch wer-
kelijk zwart op wit aanwijsbaar, naai
de locale producten van de E_?rs, te we-
ten "Nieuw Guinea Koerier, de Groene"
een sedert 1 januari 1959 4e Ho'landi.
gedrukt, vier pagina's 4ellend, dagblad
of liever blaadje - met thans plus minur
1500 abonne's dat ons ingezetenen van
plaatselijk en internationaal nieuws vo.
ziet- Al geschiedt da 4 niet alijd feilloos
men beho°rt 4en aanzien van zon jonge
spruit van de Koningin del' Aaarde wat
door de vingers te zien- Wie was alséénjarige volmaakt? Het b4ad geef 4 ons
"snikken en grimlachjes" en soms mis-
schien "geween en knarsing der 4anden"
Derhalve: elck wat wils!

Van de jongste 404 de ouds4e H°_ a'n-
dia .: "persvruch4" il n'y a qu'un pas
Slechts dertien jaren scheiden "De Groe-ne" van "Hollandia" bij mijn we pn
de ouds4e krant binnen °nze'gemeen4.
Het verscheen begin februari 1946 afcgestenciid blaadje van vier bladzijdenme 4 een "gedrukt hoofd" twee- a drie-maal per week- Met n0.56 van 26 -Unida.v- ging he 4 °vèr jn do vol4ooid ver-leden tijd- De opjaag bedroeg 400 exem-

GLAS: "Ze noemen he 4 nieuwe he_-
rienking?!-n°numen4 "de klaagmuur"
BLIKJE: "Mij bes.k maal ze zullen
er dan in ieder geval geen Ams*e_-
t>ier-drinkers bij vinden."



plareri-
In ouderdom op "HoUandia" volgend

vermeld worden. "De Cydfo",.".
ook een gestencild blaadje van circa
ach4 pagina's, da 4in 1948 (en la4er?j.
dage;ijks alhier werd verspreid-

"De Drempel" was een uitgave van de
ie Voorlichtingsdienst. Marvo er

,-"n4ac4en. Een lang bes4aan
was he1 echter niet beschoren-

De feitelijke opvolger van voornoemd
blaadje was "En hier is he 4 Nieuws.,

was een dagelijkse publika4ie van
pagina's, wederom gesten-

cild, voor het ee's4 in Hollandia he4,
licht ziende eind Januari 1951, abonne-
mentsprijs één gulden,, het b4ad ver-
scheen bij he4 Kantoor v°°r Voorlich-w
4ing en Radio omroep
Di 4 blad eindigde zijn begaan op( 31
december 1958-

Bijdezefde instantie, maar dan vooral
besterüdj v°or! t^; "buitenposten*, v-r.
scheen o°k het "Nieuws van do week"

de ie van de vo°r-
r_/aamste nieuwtjes, me 4 een oplaag van

.eer 1000 exemplaren-
Verbonden mcl de Landmacht Nieuw

Guinea was het te ifa.r gestencilde
maandblad "De Kling"- Dit blad heef 4

!ezers geïnformeerd van september
1950 to4 juni 1954-

De volgende boreling, alhier he4 lich4
ziende op 22 december 1950, is he 4 "Of-
ficieel Nieuwsblad van Nieuw Guinea"
waarin allerlei bekendmakingen aan
's Lands ingezetenen worden gedaan. Ze
van he 4 faillissement van de hesl' A
via de naturalisatie van heer B- naar
prijsbeheersings mededelingen en weg-
verkeers kennisgevingen-

F<en grotere broer van vo("'nüemd -
netjes op de Landsdrukkerij gedrukt -

Nieuwsblad is hel "Gouvernementsblad
van Nieuw Guinea"-
In di1 biad worden ord°nn&nties, rijks-
wetten, enz- ' afgekondigd, reeds sedert
1950.

Een periodiek die reeds tP- -~:eV is
was het zogenaamde "B-P -blad", t t.r i -terne voorlichting van de Dienst van
Binnenlandse Zaken- Het geste.t ilde-
kwartaal'blad, met 50 tot 60 bladzijden
per nummer ( _n met oon oplaag van ca
..00 ,exemplbrpn. ver..rj_pen voor he*
eerst in maart 1953 en rek4e zijn bestaan
tnt einde 1955.

"De Wonk" - een dialect-woord voo
trom _ iS een geheei ander soor' b-aa
namelijk hel "Officieel ciuborgaan .-__
ac sportvereniging Zigo"

Op aß der terreih beweegt zich v.
"Opw .r'--', ne- orgaan van ut- < -,
lelijk V.e-rknemersveroanu °p ±. ...:„...
Guinea- Dit vakvereniging-so^aan
scnijnt ges_e_.ci_a a-iiel, 'weewek.

"sedert sep-ember 19ÖJ-
j-hans weer enkele oveiheiJspublika-

*ies- "Rcnd°m _^ _,jii_.tx.a.vv', "__.
aeiingen van de Diens 4 van Gezon.. .
zorg in Nederland Nieuw GLlir.e ■
"Onderwijsberich4fcii" zijn drie in . ''andia verschijnende gestencilde t ■.. ;
dieken, die in de eerste plaats ten doel
hebben het personeel van be4rokke.: dien
s4en v°°r 4e lich4en over interne " nge-
legenheden en vakliteratuur- De eiu
eerstgenoemde kwartaalbladen v< oh, -nen v°or de eers'e maal in maar 4 195 i.
terwijl het derde einde 1954 het licht
zag.

"ARKA", orgaan van de regioi
deling Nede'iands Nieuw Guini . va_
de Algemene Rooms Katholieke . i
tenaarsverenjgingl isl een g('.-.'
maandblad dat Sede-'t januari 1956 .-.
van de "pers" familie-

Verder de societeitg- en waterspc
vereniging "De Jachtclub" geeft ma >delijks - sedert 1954 - een gestencild
blad uit van ongeveer 16 pagina's. "H< .
't Reit en Zeil 1" genoemd.

De vereniging '"4 Zeepaardje" heef4
o°k een gestenci'd maandelijks clubor-
gaan, "Nieuws van 't Zeepaal'd-Je",

De sp°r4- en amusemen4sveroniging
EDO. (Eendracht doet overwinnen) geell
een gestencild kantje van plus minuF
acht kantjes uit, "VEDO" (Van en door
ons) geheten, heel eenvoudig- Le AMC
(Auto en Mo4°r-Ckib Nederlands Nii
Guinea) d°e4 he4duurder; ieder m-
ontvangen de leden een in Nederland
gedruk4 geil'iustreerd bad "Het Loop-
vlak"- Verder distribueren de Evange-
lisch Christelijke Gemeenten van Hol
landia en HoUandia-Binnen iedau
maand een gestencild biaadJe van plu.'
minrls 10 pagina'», "Kerkblad" sede, t
begin 1956 met seder 4 einde 1959) als
maleise tegenhanger he 1 gedrukte "S. ri-
fcat". De VHO (Voetbalbond Hollar.di.'
en Omstreken-) doe4 4weemaal per maand

'machine k°men he 4 "Spor4

journaal-'- In april 1956 verscheen he 4
orgaa n van de vereniging van Huisvrou-
wen, thans een gestencild. _-na_ndblad

e ui,,--
g.ve aan van "Ons Jag:.rsb.ad". gesten-
cild maadblad van hel Jagers: J.iioot-
schap N-N-G., per nummer circa I
gina's tellend.

Las*- :e-'st, volgt het in
nc'lde k\\ ■ d "Hel. ,]'-,. Di1 blad wcrdt tn1:--- onderafdeling Veeteelt

van ri.e Diensl Van Ee°norri: jehe. .
Wij beslu.iten met het vermeiden vi

enkeie alhier in he* maleis uPge
i,"ies ■

Het oudste in deze categorie is waar
sc',n:nli.lk "Peretas", d-w.z- gereedschap
om w°ud om te kappen, v'ij vertai-
baanbreker- Dit blad werd door de </ ,
he:d uitgegeven a4r_ ges4enciid 4weev, _>-

kelijkse (la 4er maandelijkse) nieuws-, -n
waarvan he4 eerste nummer ep
1947 van de machine kwam. In he 4 begin
van 1948 werd de uitgifte gestaakt}

"Pemandu". loods "f boi : beduidend
■ - de opvo'gel' van "Peretas"- Nummer
één verscheen in juh 1948
Tn 1948, ve'scheen een blad "Pimpina(n

Pemimpin", di leidraad vo°r leiderst
He4 huidige overheidsorgaan, kenne-

lijk vervangend de vorengenoemde bkiad
igantara", schakel-

H<:-w,el. chronologisch hie1' nie4 op
zijn piaats, moge thans vermeld worden
het Uit hetzelfde "nest" afkomstige
maandblad "Tri4°n". de naam van een
fraaie scheip- Een uitgave van de Afde-
ling Bevolkingsv°orlichting.

He4 blad verscheen ai vanaf januai
1955.

Een nie4-gouvernemen4eie uitgave is
"Tampi4", voo 1' aprj; 195,3 gehe4en "Ma-
djaliah dal'i Pérkumpulan Sekerdja Kris
4en di Nieuw Guipea; een maandblad
van de Protestante maleis-sprekende
afdeling van het CWNG, de Persekding
groep-

Veelgelezen is °ok de "MadJalah ola-
stencild maandb'ad van

de' Voetbal-Bond Hollandia.
Een wel zeer kort bestaan had he4;

gestencilde maandblaadje "Kepuia" dan
Kesel at" (ctigeveer betekenend: van ei-
land tof, d°orvaart) dat voor het eerst
(en voor he4 laatst) in december 1953
verschenen is-

EEN RAADSEL
Hoe langer je trekt, hoc korter 'word 4- Wat £s dat'?

jöJBjUIS U133

JONATHAN TUNJA
Trainings Cen4l'tim Baliem, Ti°m -Noord
Ba4iem-

Zeg Jonathan, zou jij of één van je
vrienden nie4 eens een verhaal kunner
schrijven over jullie leven dar in d(
Baliem? Daar zijn we aUem^al erg be-
nieuwd naar-

Onze "vas4e" medewerkel' "de Wi44c
Mvs4ang" kwam met 4wee originele
raadsels- Puzzelaars, doe je bes 4!
RAADSELTJES

I Mijn eerste en twee^e deel is een
groot eiland in de SJÜl'e Oceaan-
Mijn derde dee4 is een anae_ woor _.

voor boodschapper-
Mijn geheel is iets- wat elke dag nw
blijdschap wordt ontvangen.

"J31.130X B3umo-_An.i£i

II Mijn eerste deel is het tegengestelde
van bol-
Miln tweede deel is het tCgen,gestel__
van zee-

Mijn derde dcc' is bc4 geluid van eer
ezel-
Mijn geheel is een bekende plaa4s-
naatn in Nieuw-Guinea-

■eipuefiOH

Ingezonden doo1": "Wit. e Mustang".

Durven de meisjes misschien nie'
meer?
Het adres is: "DIT IS VAN MIJ"

NIEUW-GUINEA KOERIER
ORAN.TELAAN HOLLANDIA-

ONS VERVOLGVERHAAL
GEVAARLIJK SPEL

Korte inhoud:
De familie Vcrt>ru_:. mcl Fe4er, Toir

en Spriet gaat emigreren naar Nieuw-
Zeeland. Ze ontdekken, dat hun óom Ka-
re4 In Nieuw-Zeeland is oVerleden-
Hij was van pan zijn daar verdiende
kapitaal mee te geven aan een vriend
dr. Manke Rooie, die he 4 ra . ziin ouders
zou brensen.
In Chr_stehureh maken de kinderen Ver-
brug kennis me 4 Eric, een jongen ujt
Wellington-

Wa 4 een grappige huizen, hè? ze;
Spriet- Biina al,emaal van hou 4 en ze
zijn hier blijkbaar d°l op kleuren- Er
heeft tem ,ins4e geen een dezelfde kleur.
En ze hebben bi-ma allemaal mooie tui-
nen o<._. da4vind ik wel leuk.

Ja, ja. zei Eric, da4zul je in Welling-
ton o°k wel zien- Maar ik denk. dat te
he 4 minder leuk vind 4 °m er iedere za-
terdag in 4e moe'en werken-
Wan 1 dal d°en de vrouwen hier!
Wat z ijn die witte stipjes daar op de bel'
gen eigenlijk, vroeg ze even lateI.
Bergen, hu. dat noemt ze bergen, zei
Erjc- Wacht maar, tot ie de gletschers ge
zien hebt, dan noem je dit alleen nog
maal' heuvels. Maar die wi4te stipjes zijn
sohapen, die grazen daar he 4 hele jaar
d°°r. En die worden aiiee n naar bene-
den gehaaid om geschoren 4e worden-
Heb je daa4 schapenscheren wel een.=
gezien?

Nee. zei Sprie4, maar da4 lijkt me ook

maa-r erg griezelig-
Helemaal nie4, kind, zei Eric. Die scha-
pen worden niet geslacht, aiieen maa 1'

geschoren- En dat gaat verschrikkelijk
vlug. Je moet er heel erg sterk en han-
dig voor zijn en als je een goede scha-
penscheerder ben4, kun je hee4 erg vee»
verdienen. Dal ga ik ia4er d°en- dan
word ik 4enmins4e gauw rijk-
O, k4jk, daar is de zee al, riepen ze even
later. Waal" zijn de dvinen eigenlijk? De
lijn hie'' helemaal niet, verzekerde Eric
je stapt hie 1'zo van de weg op het stra nd
Dat i s in Wellington ook z°, daar s 4
ons huis viak aan de beach- Ik hoop
i_aai dat juUie daar °ok een huis kun-
nen kr'jgen, wan4 da4 is reuze fijn-
Toen ze na hun koude bad- waarbi1 ze
Sprie4 wel drie maa' kopje onder ge-
duwd hadden, nog wat op he 4 ?4rand in
he4 z°nne4je zaten, zei Torn: Eric. zie je
hier in Nieuw-Zeeland veel mensen ma'
rood haar? Hoe -bedoel je? zei Eric. Nou
gewoon, lopen er hie1" veel mensen roe 4

rood haar rond.
Nou. nie4 da4ik weetL maar wa4 moet je

4och aismaal" me 4 da 4 haar? ' Vanmo-rgen

deed je daar ook ai Zo gek over!
(Wordt vervolgd

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
DIT IS VAN MIJ

Hoera! De eerste inzending van een
andere plaats is binnen!
En wa 4 v°°r één!

Eens zei de boel' tegen de boerin'
"Ik ga morgen mijn oude sc^u^r we?'
vernieuwen-" "Nee, je moe 4 zegge 1'"onze schut!1'" zei de b°en-n- "Nee. mijn
schuur." zei de b°er weer- Nee, onze
schuu1"- nee mijn schuul'; zo ging het een
poosje do°r, en 4oen werd de boerin
kwaad en gaf de b°er een pak slaag, da'
hij onder he 4 bed moest kruipen- Eji
toen hij z° lang weg bleef, riep de bivc*
rln boos: "Wat d°e jij daa;. kom el' uit!"
"I ik eh z°e k onzo broek", sta-
melde hij-

ONS VERVOLGVERHAAL VOOR DE
KLEINTJES

HET ARABIERTJE.

Korte inhoud:
Een kamelenpaar loopt weg van hun
baas. de grote woestijn in- Zij komen
bij een oase-

Lang bleven ze daar wonen en op een
goede dag werd er oen kl ein kameeujo
geboren. Zij noemden het Simra. ne*
als de bron-

De kleine ,c" prett:' "-'--—
4je- Al4ijd had eten -drinken en 'ljf '-- 'e ' * de apen
die zich ui 4 de ! u den s_n-
serden en ep Simra's kop cf bul 4 terech'
kwamen-

Dan holde Simra d ■ ': - en oT'
beerde de stoute aap ■:: ! gooien- Da*
lukte nooit, wat Vo°r buitelingen iSim_a

ook maak4e. To4dat 4enslo44e het kameei
tje in he 4 zand ging rolie n en de aap
me 4 veel gekrijs naar de bomen 4erug-
vl. cht4e.

Op een keer begon he 4 hard 4e waaien
en de hemel werd héél donker. Uit. de
lu-ch4 kwam een lange trechter, zo h°og
als de hemel, op hen t°eges4ormd- Simra
had nog nooi4 z°iets gezien, ma . de
oude kamelen knielden direc4 jn he 4 zand
vlak naas4 elkaar, me 4 de kleine Siim^a
tussen zich in-

Ze wisten da4er gevaar dreigde en ze
gingen me 4 de ruggen naar de zandst_.rm
liggen- De apen in de b°men kwe44erder
van angst.

Opeens werd he 4 bladsti4. Daarop volg
de he 4 gerommei ais van ve rre donder
He 4zand vloog in 4orenhoge w°lken om
hen heen- Ze werden opgenomen en een
eind verder weel' neergesmeten

Toen ze m»e en pijnlijk weer opston-
den was de tornado alweer verweg ge-
stoven-

Bijna al hun dadelpalmen waren ge-
knak4 of ui 4 de grond ge4l'olkken en veel
aapjes lagen er dood naas4.

Maar er waren ook vreemde dingen
uit de zandstorm komen rollen- z°als de-
kens, kleden en koffers. Zeke'" van oen
karavaan, héél ver weg-

En 4oen de oude kameel alles nasnuf-
fe'en, zag hij opoens ie4s bewegen- "
Rook zo bekend naaJ mensen- Dat vond
de oude kameel niets prettig, want men
sen waren niets goed voor hem gewefest
en hij was bang hen weer te ontmoeten

(Wordt vervolgd 1

Kerkdiensten
EVANGELISCH CHRISTELIJKE

GEMEENTEN
4e Lijdenszondag. 20 maart 196C

HOLLANDIA.
pauluskapel 8.30 uu-" Ds- VV- Sirag-
K'oofkerk 18-30 uur Ds. W- Sirag-
Chr- Mil. Tehuis 8.45 uur ds. joh K abel
HOLLANDIA — BINNEN
Nieuwe Kerk 8-30 uur Ds. HF- K at.
Nieuwe Kerk 1700 uur Dr. FC- Kamma
Sentani 10.15 uur Ds- HF Kat.
Gemeen,eavond: Pauluskapel, maAnd^g
21 maart te 2000 uur: Ds. KA- Schip-
pers °ver "Zendingssituatie vroeger en
nu"-

Niet veel langer 'even was beschoren
aan "Waspada" dwz- attentie, een we-
kelijks verschijnend gestencild krantje
met een "gedruk4 hoofd", dat voor he 4
eers4 op 7 februari 1959 ui4kwam maar
me 4 nummer 16 in mei d.a.v- sloot.

Hiermee zijn wiJ aan he 4" einde ge-
komen va_i ons 'overzien 4 Zoa4s we heb-
oen gezien ving de pors-hist,.rie - van
Hol'andia al4hans - pas aan na de laat-
s'e wereldoorlog- En a4 mag de Koningen
der Aarde in deze "achterhoek" h°og-
sdens een Prinsesje worden genoemd;
dat zij ook hier een belangrijke rol zal
speten in de komende tijden lig 4 vOO6-
-de hand-
(Door gebrek aan piaats-ruim4e ingekort
Red)

Dr. KW. Galis.

Oppositie verlaat
2. Koreaars parlement

In het Zuidkoreßanse parlement heef'
de oppositionele partij geklaagd dat de
gehouden verkiezingen onwettjg en on-
geldig waren.
De democratische oppositiepartij eis4e
nieuwe verkiezingen- De vijf4ig 'leden
va n de oppositie wandelden het parle-
ment uit juist voordat het pariemen4 of-
ficieel de verkiezing van presidenl
Syngman Rhee en de vice-presiden4 Lee
Kee Pho°ng zouden uitroepen-

AUeen de president en de
'eden van de liberale partij waJ'en tegen-
woordig bij de officiële uitroeping van
de president-

____________
i

_
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Om destatus van
Nieuw-Guinea

De red- voor Indonesië van het Ag
H'-niete'L 'd. wijst el' in een beschot , _ ■zomede in een vierkoiomskop op, dat di
dahvn van oyerdrach4 van de Papoea':
onmogelijk vast 4e stellen is-
De eigen aan-ieg van het volk °epaa]t he.
4empo der oniwikkl.ng - In zijn inlei-
ding zeg 4 hii: "Een v-an de merkwaard:p
s4e denkbeelden, die in de poli4iek blij-
ven rondspoken, 's he4 stellen van de een
of andere termijn binnen welke over de
s4a4us van Nieuw-Guinea zal worden b'
slis - De aantr ekkingskracht van dit denk
beeld, dat eignMjk nie4 meer dan een
leuze is- lig 4 in de lof die wij daarmede
als "progressieve" natie z°uden kunnen
oogsten bij al4e onnadenkenden- Boven-
dien zien sommigen in he4 bepalen van
een da4um een middel om de Nederland-
se overheid zelve 4ot meerdere ijvel' aan
4e zetten- Gelukkig heef 4 mr- 804, de
staatsecretaris belast met Nieuw-Guine3
een man die he 4 vraags4uk kan overziep
du4deiük gemaakt da 4 he 4 onmogelijk :.
een termijn l]e s4ellen.
H°e zou he 4 mogelijk kunnen zijn?" In
Nieuw-Guinea verkeer 4 al'es nog in een
experimenteel stadium- Wij we4en nie'
eens hoe he 4 gebouw van de nieuwe
staat er uit moet z jen, boe groo4 en hoe
goed het moe 4 zijn om de Papoea be-
schutting te geven en hem te vrijwaren
voor misère-

"De onafhankelijkheid" zo vervolgl
redacteur, "is geen °p zichzelf staand of
"os in de lucht hangend denkbeeld-
Het is een correlatief met de geestelijke
cuitureie en econ- volwassenheid samen-
hangende toes4and, die ongeach4 de
vreugden, die men eraan kan beleven
allereers4 verantwoordelijkheid eist-
De geschiedenis van India in tegens4e'-
'ing me 4 die van a ndere jonge s4a'pn
schijn 4 erop 4e wijzen da 4 een zekere
econ-wasdom, zij het dan wellicht geen
volkomen volwassenheid, ais een condi-tio sine qua non voor 't behoorlijk leven
van vrijheid en onafhankelijkheid m»e'
worden gesteld- "Wat er nodig is voor
wij de Papoea los kunnen laten, roep 4vele vragen op «in een perspec4ief. waar
in voorlopig alleen nog maai- de zo 4ion
de weg we4en te vinden-"
Als het ons mocht lukken in niet te
'ange ..id een econ-basis voor Nieuw-
Guinea 4e leggen en wij aannemen dathe 4 mogelijk l.an zijn daarop een staa-tig-
organisa4ie te bouwen waar.n de Papoep
zijn onafhankelijkheid kan handhaven
dan zien wij onk voor een probleem ge-
steld dat in zekere mate c°ncreefl en
overzeichteiük schijn 4, nl- de vraag hoe
wij de "rncadrering" van deze s4aal
moeten opbouwen. Hoeveel hogere amh-
4enaren za4 het ]and nodig hebben °m
he 4 burgerlijk bestuur te kunnen voeren
enz. Kunnen wij ai deze mensen reedf
nu recru4eren ui 4 deze genera4ie of zou
len wij ten dele nog moeten wachten op
de volgende? He 4 zijn problemen, di-.
nog lang een oplossing zullen behoeven
"Maar wij vragen ons daarbij <it>ch ook
rif of onze schrijvers en poii4ici deze er
nog z°veel andel-e problemen hebben ge-
wogen aleer mPt aplomb praten over een
4ermijn- Zij mogen bovendien bedenken
dat ons ges]ach4 een macht over de ma-

4erie heeft verworven, die weihaas 4 om-
gekeerd evenredig schijn 4 te zijn aan
die welke wij uitoefenen °ver on,s zeif er
over de men . Een l-i.d en een volk
moeten zich "ontwikkelen", zij moeten
"groeien" en die groei wordt vooral en
bovenal bepaald door ac eigen aanleg erdool- de in het wezen van een volk vast-gelegde tempi voor deze groei. Niet w;:
maar de Papoea zai bepalen wanneer hij
krachtig genoeg zal zijn om de leibfand
los te laten- He 4 is aan ons (en di 4 is/eer waarschijnlijk en hoogs 4 ondank-
baar maar in iedel- geval een hoogs 4 ge-
waagd experimen4 waarvoor de historie
ons heef 4 geplaatst) de Papoea psychisch
zo te behandelen da 4 hij zich nie4 losrak4
uit wantrouwen en zich vo°rbarig in "'t
gevaar s_ort van 'n wereld, die hem zo-
tang hij nog te zwak is, moel overwel-
digen-"

Pionier V op 1.700.000
km. afstand

De Amerikaanse zonnesateliie4 Pionie4
Vijf is op zit,-, tocnt door de ruim4e rie
miljoen .-.nijlgr.ns gepasseerd-
Op een I: .nkonist 'er viering van di4
fei4 dee'de de direcieur van he 4 Amerj.
kaanse Instituut vool' Lucht- en Ruim-Waart, Glennon mee da 4 de kunstmaan
nog kor 4 4evoren van zich had laten
horen- Hij bevond zich 4oen op een a_-
stand van 1 miljoen 2700 mi.il of rUj_h
1 miljoen 700.000 kilometer van de aar-
de- Volgens Glennon had de sa4elüe4 ver4eld dat de temperatuur op die hoogte
20 graden Celsius bedroeg- Verdel' ma .:--4e de Pionier melding van b°4 .ngen m?1ni4rome!eoi'i e ten en van kosmische stratingen-

Luchtmacht-officieren
in Indon.gearresteerd
In Indonesië is een aan tai iUch _nach*officieren gearresteerd in verband mede beschieting door een straaijagerpv-loot op de paleizen van president Soe-karno. Dit ia meegedeeld door he 4 hoofdvan de inlichtingendiens 4 kalomel Si*-jawardi- Hij liet doorschemeren dat <_ =besc'-I,e4ingen het werk 7i.in eewefe. vtieen rebellerende beweging die het hPoff"kwar iel' heeft op celebes. De gearres-teerde officieren zuilen w°rden berecht

VERTROUWDE

ft
PREPARATEN

VITAMINES
Hoogwaardige Aceplex-Multi dragees,

Aangenaam smakende
Vi»emine-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

LIICHTPOSTSLÜITINGEN in de
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah —Biak (extra 06-30 u.)
Dinsdag: W*mena-
Woensdag: Biak — Manokwari — Lac
Sydney-
Vrijdag: Biak — Mnnokv/ari — Sorpng— Amsterdam — Djakarta-
Zaterdag: Biak — Fakl'ak — Sprong —
Manokwari — Ams.edam.
V°or nadere inlichtingen telf 114

WERKZAAMHEDEN AAN DE WATER.
LEIDING

Alle waterafnemers wonende in Noord
wijk (Dok V) worden hiermede in ken-
nis g"gteld, da 4 de watertoevoer naa*'
bO.-.".5ta u,,,-(,. wilk °p maandag 21 maart
19Ö0 om 09 00 uur afgeslo'en wordt van
wege werkzaamheden aan de aanvoel-
-'eid4ng-

Na gereedkomen hiervan zal zonder
voorafgaande waarschuwing de water-
toevoer naar eerdergenoemde wilk her-
opend w°rden-

N.V KONINKLIJKE PAKETVAART
MAATSCHAPPIJ.raag» voor directe in dicnst*reding

FÏM BOEKHOUDKUNDIGE KRACHT
BEN ADMINISTRATIEVE KRACHT

De directie van het rex theater biedt
ie 4 -geach4 publiek zijn veromtscnul^|-
ï4ng *an v°or een fout iri de film a-nl-
ionc«, ook ai ligt de schuld buiten haar

De film "QuenMn Durward" wordt
.«rtoont op 19 en 20 maart i-p-v. °p 18
in 19 maart.

RECTIFICATIE
ANDREE SATÓOR DE ROOTAS

en
C- P- VAN HEERDT

Hollandia. Nieuw Guinea
Meppel, Nederland
16 maart 1960

l,eQuakeroats &^9*xft^^
EN ZO

is het steeds wee een gezellige avond
me 4 heerlijke (groifc) loempia en sa4(i
en vele andere gerechten in de

"MOONLIGHT BAY"
dagelijks geope.-.d 404 middernach4-
B._.ell_igen w°rden 4huis bezorgd. Ck. cózsi... een. etaett nucó

■—.^gasi^
Nu kunt u 't al voorbereiden door
spaarder te worden bij B.G. (het
bouwfonds van meer dan 600
Nederlandse gemeenten).
B.G. kan u bij de bouw van uw
eigen huis helpen door definan-
ciering te verzorgen (een ruime
hypotheek op veilige en soepele
voorwaarden) èn door zijn bouw-
technische medewerking te verle-
nen (adviezen, bouwvoorberei-
ding, prijscontrole, toezicht etc).
Het benodigde eigen geld kunt u
vooraf (nu all) bij B.G. gaan spa-
ren met behulp van een van de
aantrekkelijke 8.G.-spaarsyste-
men !
Vraag een brochure,,De moderne
weg naar het eigen huis" bij
W. P, Hamers, Bureau Luchtvaart,
Hollandia Dok 11.

■*tf| Bouwfonds Neder.. t.^aj Inndse Gemeenten

filmprogramma
ORIËNT THEATER verto*>n-t heden 19-.en morgen 20-3

'THE SCARLET SPEAR"
met Mar.ha Hyer, John Bentley en Mn.rasi he 4 stamhoofd der Ma-sai's-
Een zeer spannende wildernis-actiefilm
Geheel opgenomen in Afrika^ me 4 onvqt
wachte wendingen en roeke'°ze jach4-
toch4en. in technicolor-
Maandag: 21-3 "THE BIG CUISHER" me
Wayne Morris en P.esy*_n Fo_t_r, een
zeer goede gangster film, spanningl, moec"en actie.
Hol'l-Binnen: heden 19-3 "DE BLOED
HOND" (The brothers Rico) me* Richard
Contfe, Kathryn Grant en james Darrer-
Sentani heden 19-3: "THOUGHER THEY
COME" met wayne Morris en preston
Foster.

REK vertoont te Hollandia-Binnen op
20 maart; "BOWANI JUNCTION" me<
Ava Gardner en Sfrewart Gran£er in
Cinemascope en k'eur-
-21 ma*rt: THE FASTEST GUN ALIVF
22 mVt: 'KAMPOENG NALAYAN"
Een maleise fi _n.

DE VEERMAN
Gedeelte'ijke uitverkoop me 4 25,/okor-
"ng.
Heren sokken — strechiess en zakdoe-
ken; aardewerk vazen; eierweegschalen
P'astic mot.enzakken; Haakgaren diver-
se nummers, wit en gekleed; Goud en
zilverdraad en koqrd; Diamant garein/
babybreikaioen _ giansgaren-
-50°/o korting op grote en k'eine vlees-
molens-

o/oirde, Ho?Uk>

BOURJOIS, 6H U Hi lé»>»J

pggaa» -^i ,
REK THEATER VERTOONT BINNENKORT IN AL HAAR GEBOUWEN TE
HOLLANDIA INCLUSIEF JACHTCLUB EN BASE G, de Wereldberoemde
film „THE TEN COMMANDMENTS*' DE TIEN GEBODEN"
De Film die 10 jaar lang in voorbereiding was, is thans de trots van Hol-lywoods grootste regiseur CECIL B de Mille (De man die kortgeledenoverleden is). In Parijs waar de grand-premiere plaats vond, werd dezesuper excellente film door 50.000 personen bijgewoond, en in Nederland
voor de tijd van 8 maanden uitverkochte zalen geboekt. De Directie vanREXFILMBEDRIJF is erin geslaagd deze zeer dure film thans voor Hol-landia en omstreken te vertonen. Naar aanleiding van de enorme lengte

len dure huurprijs dezer film zijn de aanvangsureYi gesteld op :1 e voorstelling 17.00 uur
2e voorstelling 21.00 uur

Nadere aankondigingen zullen via het Nieuws worden bekend gemaakt.„ Directie REK"

Reis comfortabel en goed

Reis met Sitmar

Thans voor f1795 van Hollandia naar Nederland,
inclusief vliegpassage en 4 dagen hotel te Sydney.

I Boekingen kunnen thuis worden besproken. Inlich-
I tingen Reisbureau „SYDAM" Hollandia Tel. 220.
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