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Bouuruaüstahing breidt uit
Besprekingenzonder resul aai

Regering moet de Knaap door hakken
Alle pogingen om de staking in he4

Nederlandse bouwbedrijf do°r onderhan-
delingen 4e beëindigen zijn . than>~
misluk.-

Vijf uur lang hebben zaterdag vie>'
ministers me' de v°orzit4ers van de ze-
ven ioporganis aties del' werkgevers- er
werknemers gezoch4 naar een mogelijk-
heid om he 4 overleg 4ussen regering
en bouwpa4roons weer op gang te krij-
gen- Herhaaldelijk hebben de voorzij-
4ers van de overkoepelende werkgevers
organisatie telefonisch contac4 gehad
met de bouwparkjons- Deze bliJven ech-
ter vasthouden aan de eis da 4 de nieuwe
loonsverhoging moe4 worden doorbere-
kend In de bouwprijzen vo* ondel'
handen zijnde werken-

De bcuwpa4roons kwamen met geer
enkel tegenvoorstel- Hiermee is de basis
voor elke verder overleg weggevallen

Tenzij er dit weekeinde een wendel'
gebeurt, ligt de volgende stap nu bij
de reger ing, die van plan is om dins
dag in een specia4e zifting wettelijjke
voorstellen voor te leggen om snel aan
de s4aking een eind te maken.

De voorzitter van de Raad van he4
'Bouwbedrijf de heer Dura vertelde gis-
teravond dat de aannemers r ustig en
gelaten afwachten wat de regering zal
besluiten en da4 zit dat zullen nakomen
Wij zijn, zo zei hij, iedere dag bereid
die l°nen te betalen, die in de nieuwe
CAO worden genoemd als het werk
wordt hervat- Hij zei te hopen d»t een
eventuele prijsregeling 0p rechtvaardig-

heidsgronden zou berusten en dat wan-
neer el' aannemers zijn die te veel ver-dienen zij dit te veel zouden moe4en4erugbetalen.

Hij wilde een onderzoek ins4ellen ofer inderdaad zu4ke aannemers zijn- De
heer Dura bleef er ech4er bij dat de
regering 4en onrechte wil ingrijpen inbespande contacten- Niemand, zei hit
denk 4 aan de duizenden kleine onder-nemers d4e in loondienst werken en die
een jaarcon4ract hebben-

De eenvale s4akingsleiding heef 4 be-kend gemaakt, dat me 4 ingang van morgen ook zal worden ges4aak4 bij bouw-
objekten in zeven andere plaatsen- Ookligt het in de bedoeling enkele grotewegenbouwobjekten stil t-e leggen-

Amerika draagt geen kernwapens over aan
Nato - Bondgenoten

In Wasington is bekend gemaakt d*4
presiden4 Eisenhower aan premiei
Chroestsjev heeft laten weten dat z i,in
regering op het ogenblik zeker nie4 van
plan is kernwapens over te dragen aan
de bondgenoten m de NAVO- Deze brief
is een antwool"'' op een schrijven v«n

premier Chroestsjev waarin hij Eisen-
hower waarschuw 4 4egen de levering
vian kernwapens aan an,dere NAVO-
landen- Rusland, zo schreef Chroestsjev
zal in da 4 gevai verzoeken van ziin
bondgenoten om kernwapens nie4 v»n
de hand wijzen-

Peking valtInden.
heftig aan

Radio Peking heeft de Indonesische
regering in een heftige aanval ervm
beschuldigd de repatriëring van onge-
veer 2000 Chinezen naar de Chinese
volksrepubliek te bemoeilijken- Volgen?
het radiostation hadden d*e Chirtezen
°P_l2 maart alle formaliteiten vervuld
°m 4e vertrekken, maar de autorieiten
in Djakar4a lieten hen twee dagen lan-
ger op de kade blijven vool' nieuwe
administratieve verplichtingen.

Ceylon-verkiezinsen le-
veren merkwaardige

resultaten
De verkiezingen op Ceylon leverden

een groo4 aan4ai verrassingen op- De
premier Dahanaiake werd in zijn dis-
trict dat hii sinds 1947 vertegenwoordig-
de verslagen d°or een kandidaat- van de
rech4se verenigde nationale partij. Er
zijn nu 119 -van de 151 zetels bekend
en daarvan heef 4 de verenigde na4i°-
na4e partij el' 39 en de Sri Langka par-

tij-, da 4 is de partij v*o de vorig jaar
vermoordde premier Bandaranaike 38
zetels- Geen van de zes andere partijen-
die zetels wonnen is boven de tien uit-
gekomen- De democratische partij van
de 'tegenwoordige premiel" Dahanaiake
heeft het n°g nie4 verder gebrach4 dan
drie zetels-

Rusiand aanvaardt Amerik. voorstelondergrondse
kernproeven

Op de kernproevenconferen4ie in Ge-neve heeft de Sovjet-Unie za4erdag on-
verwach4s he 4 Bri4s-Amerikaa,ns voor-
s4el aanvaard o,n s a men door proefne-
mingen een methode vast ie s4'ellen waarmee kle jne ondergrondse kernexplosies.
kunnen worden waargenomen-

De Russen hebben evenwel de voor-
waarde gesteld dat Voor de duur van
deze proefnemingen geen andere onder-
grondse kernproeven zuilen worden ge-
nomen. Tegelijkertijd heef 4 de Sovjet-
Unie een voorstel ingediend om een

°vereenkomst te sluiten, waarbij alle
gemakkelijk vast 4e stellen kernproeven
worden gestaak4- In Washington wordtnu de Russische voorwaardelijke aan-
vaarding van he 4 Brits-Amerikaans voor-
stel zorgvuldig bestudeerd.

MacMillandistancieert
zich wan boycot Anti-

Zuid- Afrika
De Britge premier MacMillan l^eef 4

zich gedistancieerd van de boycot 4 in
Efi_geland van goederen afkomstig uit
Zuid-Afrika-

Deze boyco4 js georganiseerd d°or de
Labourpar4ij ui 4 protest te gen de Zuid-
Afrikaanse apartheidspolitiek MacMil-
lan die sprak op een conferentie in Lon-
den van conservatieve vakbondsleider.'
gaf evenwel toe. dat ook hij he 4 niet
eens 4s me 4 de Zuid-Afrikaanse rassen-
politiek- Dit meningsverschil, zo voegde
hij eraan 4oe, kan evenwel nie4 worder.
opgelos4 d°or harde woorden en zeker
nli.t d°or e-en georganiseerde boycot
omdat die kan werken als een boeme-
ang.
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Spiegel van het verleden
Een ontbrekende bladzijde, die toch ook wel

belangrijn is
De _Jd gaat snel, vo°ral hier op Nieuw

Guined. De steeds sneller voortschrij-
dende ontwikkeling leidt vaak tot de
neiging om steeds maar vooruit te blij-
ven zien. men houd4 de pas niet even
in om zich 4e bezinnen °p wa4 er wer-
kelijk voor belangrijks gaande i«, n°«h
minder kiJkt men °m-

Het was daarom zo g°ed, dat wjj ;n
he4 boekje: "Hollandia 50 jaar» werden
geconfronteerd me 4 het verleden, maal'
tevens ook aan de weet komen wat e,r

vandaag aan de orde is- De schrijve..^
hebben dil op een pre4tlge wiJze gedaanj
Ik vermoed zelfs dat velen hier als ze
scime gas4»_fn krijgen waarmee ze de
"r°nde" doen he 4 b°ekje zullen benut-
ten a] s een handleiding- Ze komen dan
heel wat aan de weet en zien da 4 wat
er gebeurt in histor;sch perspectief-

Bij he4lezen zijn me een paar dingen
opgevallen, of be4er gezegd: he 4 opbre-
ken er van, terwijl één naar mil voor-
komt toch zeer beiangrijk fe't niet vol-
doende ui 4 de verf kwam-

Ik begin bij hel laatste.
He4 fei4- da 4op n augustus 1908 de
eerste Nederlandse bestuursamb4er.aar
de heer Wind4houwer arriveerde en de
Humboid4baai bes4uursp°s4 werd, wer_
apeen 4erloops vermeld- Bij mijn we _n
is daar in 1958 ook geen aandach4 aan
bes4eed en men zou als leek denken. dat
he 4 toch wei een feit was. he4 herdenk»!
waard- Typisch is dat de bevolking bi
.elegenheid van de viering van de Ver-
jaardag van Hare Majesteit Koningin
Tuliana in een openluchtspel naar ik
meen in 1958, deze epis°de uit de ge-
schieden, s van de Humboldtbaai 4en
tonele voerde-
De fees4gangers konden toen de heer
Wind4houwer in v°lie glorie en me 4 een
martiale houding zien opkomen. maar na
he 4 spel is hij volledig van he4 4one_l
maar blijkbaar ook ui 4 het geschiecle.-
nisboek verdwenen- De bevolking, al-
thans de spelleiders onder hen, vonden
dp komst van de eerste gezagsdrager wel
belangrijk en men kan er op rekenen
dat de heer Wkidthouwer nog menig-
maal in de 4oekoms4 °p de planken za*
verschijnen.

Wanneer nog geen straa4naam in Ho4t-
landia zijn naam in ere houd 4, z°u yy'

dtunk4 mij te overwegen zijn om dat a_is
n|}g te doen- Wat ZOu men denken van
Windth°uwerailee. dat k'ink4 nog goed
ook, en n_o_ht men dat een 4e gro4e eer
ach4en voor de man, die hier vier jaren
de vlag heef 4 hooggehouden, welnu dan
zou men b.v- de verbindingss4raa4 tvssen
de Kapi4ein Sachse weg en de S4randweg
langs he4 monur-ent de naam kunnen
geven van Wind4 ze
als een onzer vrienden opmerk4e-

Tenslo44e is het Wind4houwer geweest
die Hollandia 404 hoofdzetel van he 4 Bi"
neniands Bestuur hier aan de baai heef4
gekozen en als da 4 nie4 was gebeurd zo-a
he 4 bivak van Kapitein SBchse weer
door he 4 oerwoud zijn opgeslok4-

Ui 4 verschillende publ.katifcs jn de
Nederlandse Waden k.üg4 men de in-
druk alsof he 4 hijsen van de v4a .°p
7 maar 41910, 4evens de ecrs4e ves4iging
bf^ekende van he 4 Gouvernemen4- Ik
citeer uit he 4 hoofd "eindelijk wapperde

de driekleur ook boven de oerwouden
van he4 ui4ers4e Oos4en van he 4 grote
eiland". In he 4 s4uk: De vlag en de
heilige fluiten" vedelde ik aL dat de
eers4e v4ag hier werd gehesen in 1858

Reeds in da 4 jaar onderzocht men ds
mogelijkheid van een Bes4uursves4igin?
aan de Humbold4baai en vijftig jaar la4er
was he 4 dan zo ver-

De "planning" verliep in die dagen
niet bijzonder vlot dus-

Ik meen dat bovengenoemde feiten
ie4s duidelijker naal' v°ren moes4en ko-
men, alleen maar om aan de historie
recht te d°en, en di4 geld 4 ook vool'
he 4 v°lgende.

Warmeer U langs de Werf rijd 4 ziet
U aan de zeekan 4 een nieuw schoolge-
bouw- Dat 's de Lagere School B, die de
naam draagt van:
Ds- Jac- Bijkerk-ISd_°öl. Waalom die
naam?
Zendeling Bijkerk was de eers4e zende-
ling die zich hier vestigde in 1916. Zijn.
huis s4ond ongeveer °p de plaa4s van he
oude KPM-kan4oor- Door de gro4e ban-
diir van 1922 Werd he 4 t°taai ontwriehf
en overgebracht naar Genjem- Ds. Bij-
kerk werk4e hier 404 he 4 jaar 1931, hij
opende Sen4ani in 1927

In 1956 is in Hollandia-B'nnen in de
Nieuwe Kerk de eers4e Aigemene Sy-
node van de Evangelisch^C_"iris4e_.ijke
;;."!; in Nederlands Nieuw Guinea ge-
houden. 101 jaar zendingsarbeid mond.ie
toen ui 4 in een 4och v°or dit la-d neg.
pec4able organi3a4ie, die rond 'S r.Oi-000
mensen omvat-

Het Centraa' kantoor van de Evange-
lisch Christelijke Kerk is geves4igd in
Hollandia- Berg en Dal en de eerste
v00r7.;t4er vfn de Algemene Syr.pde
_>;oon 4 in H°Handia, aan de Berg.^efJ
Dit is Ds- F.J-S- Rumainum. momen4ee'
voor een kor 4 verblijf in Nederland.

Da 4 de ECK een eigen opleiding heef4
v°or Pap°ease Prp^'kan4en. kan nie-
mand on4gaan d:: aa!' Ser4an'' ri:jd4.
wan 4 het compie jn de Theoiogischr
School legenovel ..e4 voetbalveld nader1
de voltooiing.

Di 4 waren enkele pun4en wa . _ de
vermelding he 4 herdenkingsboekje nie4

on4sierd zouden hebben, 4erwijl de be-
langrijkheid er van °°k vool' niet dl. e'
ge'ir>er,essieerden ifci kerkelijke zaken

geen n adere omschrijving behoefte
Wa 4 toch we] de meeste werkers in di4

land on4gaa4 is dat, wat er ach4er di4
scheel s4eek4. Misschien is èe ECK hie-'
zeis ook mee aan schuldig door te wei-
nig pubHcatie- He 4 is mij tenmins4e
h(.irhaaideiiii. opgevallen, da 4 er maar
zeer weinigen op de hoog4e zijn van
he 4 fei4, da 4 aan de oprich4ing van dr
ECK algemene verkiezingen vooraf zijn
gegaan- En d't laa4ste is 4och ook een

-langrijké zaak in Verband met. de
ontwikkeling van land en volk.

Me4 algemene verkiezingen bedoel ik
nl- da 4 in he 4 jaar van de stichting en
daarna in een 600 plaatseuike kerkeliike
gemeenten verkiezingen zijn gehouden
voor de kerkraden. Dat be4eken4 in deze
s ituatie, waar aiie volwassenen in de
betrokken dorpen christenen zijn. d»t
u'le vohvasspnen hun stem hebben tij;-

gebracht volgens een vastgesteld verkie
zingsreglement-
Di4 is in nagen°eg a!4e fioo gemeen4en
gebeurd-
En aangezien een groep karkelijke ge-
meen4en een classis v°rmen. bes4aande
ui 4 gekozen 'eden voor de classikale ver
gadering, was dat dus de 4weede stem-
ming die wed gehouden. Vensch1. on-
de classe-s vormen samen een Resor. .
waarvan er negen z4jn °p Nieuw Gui-
nea, en ook de afgevaardigden van de
classes naar Resor4ssynode zijn gekozen

Ten slot4e kom4 de hoogste verte-
genwoordiging nl- de afgevaardigden
naar de Algemene Synode me 4 a4s S4and
p4aa4s Hollandia: o°k deze afgevaardig-
den zijn gekozen.

Wanneer dus de Algemene Stynode
bijeenkomt; "f he4 dafjalijks Besuur
ui4°efen4 via he 4Moderamen, zoals da'
heet- dan zijn da 4 maar n;et een groepje
be'angstellenden die daar besprek1 nger
voeren, maar he 4 zijn gekozen v.t4o-
genwo°rdigers van, zoals ik ai ver.elde
nu. "nd 150000 bijnn a!len papcase
Chris4enen-

Hiermede hebDen we dus de groo tste
inheemse organisatie die in di 4 land
bes4aat. De leiding van de ECK is hier-
mee ook gehee4 in handen van de be-
woners zelf, wan 4 de Nederlandse zen-
d'ngspredikar.ten hebben wat aantal be-
tref 4 4le<__h4s een onbedufidend kleVe
plaa4s in di 4 geheel wat we 4bHjk4 ui 4 he*
feit, dat i n het Moderamen (he4 dage-
lijks bes4uur dus) siech4s één Ned -r-
lander zi44ing heeft-

In dé maad augus4us v»n di 4i£al'
za! de 4weede Algemene Syn°de wor-
den gehouden waarschijnlijk in Ma. n-
kwari-

De Algemene Synode kom 4 nl. een.
in de drie jaar bijeen, 4erwiji he 4 zgn
Breed-Mode 1-amen- met een geringer aan
4al leden dan de A4g. Synode eens per
jaar vergadert-

Ik meende er goed aan 4e doen he 4 bc
vens4aande eens onder de aandach4 van
de lezers 4e brengen, a' zou he4 alleen
al zijn opda4 U de Persberichten om-
'l'ent Ds- Rumainum. die op 9 april
4erug hoop 4 4e.zijn in Hollands, en
straks de mededelingen be4reffende de
Algemene Synode van de ECK beter
kun 4 volgen.

FC.K

Ingezonden
PERFECTIONISME

De brief van de Gouverneur inzak
het ontslag van ml. J-O. de RiJke e%3
lid van de Adviserende R aad van TT.I-
-landia zal bij menig rechtgeaard inge-
ze4ene van H°ilandia althans in een op-
zicht v°ldoening hebben gegeven, name-
lijk dat er nu weer eens ie4s goed lees-
baars over deze raad in de kran4 heeft
ges4aan- De inh°ud zelve zal noch voor
de lezers van di4 krantje. noch voor de
"eden van de raad verrassend zijn ge-
weest.

De raad (exclusief de "externe" v°or-
zi44er) had wel eens mogen bedenken
dat de Gouverneur alleen a 4 doo1' zijn
bev°egdheid tot instelling van de raad
en benoeming van de leden en boven* 1
door zün gouverneurschap zelve, de ver-
antwoordelijkheid vool' he 4 doen en la-
ten van de raad en de gevolgen daarva.i
in de sch°enen geschoven zal wordlen
zelfs ai zou da 4 niet "wet4elijk" vas-liggen



De Gouverneur heeft, zoals ook in Ne-
derland aetaruikeliijik, de waardigheid
van het gezag doen blijken- do°r bij zijn
beslissing ui4 4e gaan van de maa4schap-
peliike afkeuring van een in diskrediet
gebl-ach4 publiek pelsoon, zoals in een
samenleving van g°ede christelijke bur.
gers vanzeifsprekend zou moe4en wor-
den geach4- En in he 4 irreële of idealis-
tische van deze complimenteuze waarde
'ing van Hollandia's ingezetenen ligt
juist de opv°edende en leidende aai'd
zowel als de vool'naamheid van de over
ons ges4elde overheid besloten-

In die gees4 gezien heeft de Gouver-
neur m-i- 4erecht gemeend mr. J-O. de
Rijke 4e moeten on 4siaan.

Daar zijn antw°o>'d op de ges4eld^
vragen - me 4 voorbijzien van de boze
vermoedens in een vergadering met kin-
derI.ike naivi4ei4 geuit - bovendien was
te voorzien, had de vraag 0m het °n>
siagbesiyi4 in 4e trekken» nie4 mogen
w°rden gesteld.

En dat de raad zich nie4 da 4 inzicht
en die zeiftucht eigen toonde. 0m na
zakelijke v°ors4elling van haar zienis-
wijze ovel' deze ene z.aak ove 1' 4e gaan
4ot zaken v4n algemeen nut, maar zich
veriol. in een wanordelijke discussie
en een overbodige ex4ra vergadering,
°p een wijze die zelfs mr De Rijke zou
kunnen irriteren, zou vele burgers van
deze stad weieens zwaarder op de maag
kunnen liggen dan het ontslag van dit
raadslid zelf-

Ik geloof ook niet dal de Gouverneur
bepaalde verdiensten van mr- De RiJke
als raadslid z°nder meer oVer het hoofd
heeft gezien- Ja, 4k ben zelfs geneigd
om aan -e nemen- da4 De Rijke samen
me 4 de heer Van Eldik en mevr. Okma
ook door hem a4s de bes 4 gekwaitft-
cee''de leden, ui4stekend boven de an-
deren, werd gezien-

Maar ik ben er nie4 van overtuigc_
dat voorzien is da 4 een wegvallen van
deze capabele figuul" een dergelijk pijn-
lijk duidelijke terugval zou veroorzaken
als juis4 door dit beslui 4 in de !aa4s4e
vergadering werd geopenbaard. In het
afgelopen Jaar immers zijn el' heel wat
onderwerpen °p raadgevende wijze doo„
de raadszaal heengegaan-

Waar het el' nu ook nog op begin 4 4e
lijken; dat do nog steeds onh&udiye.
maar eerlijk streV ende 'eden de ambi-
4ieuze pogingen van de heer Branden-
burg v-d- Gronde o m een leidende posj.-
'ie in 4e nemen .niet onderkennen, even-
min a4s zijn onvermogen om pp kol'4-
-zakelijke en prak4ische wijze de publie-
ke zaak te behar4igen, ziet er naar mi-in- eerlijk gezegd niet zo bescheiden -hr^ning naar ui - dat de bes4aanszeker-
heid van deze raad onverwacht vee'
wankeier is gew°rden dan wie ook had
kannen raden-

Vool' deze bes4aanszekerheid. da 4 blijk
nu weer duidelijk ui 4 de brief van dr
Gouverneur, ontbreekt een wettfflijkf.
basis, he 4 is a.i zo wankei- Da4 de raad
zich niet intensiever met tv31' eigen
sta4us heeft 'beziggehouden, mag wW
da 4 4och zon actueel onde.werp is. ech4
wol verbazen- In hef bijzonder da 4 ör
'eden nooi4 zijn ingegaan °p het ont-
breken van enige houvast aan voorwaar-
den voor ontslag buiten de garantie, daar
in gelegen dat alleen de hoogste \n de
lande de bevoegdheid da..rtoe heeft.

Nu is een ding wel zeker, deze raad
moet blUven functioneren, d-w.z- niet
alleen blijven bes!»an. maar moet haar

bestaansrecht ook met vrucht bewijzen
En da 4 zij daanoe in staa 4zou zijn. is
juis4 na he 4 ontslag van ml'- De Rijke
door de raad zelve dubieusggemak -Niet d°or het beslui4 404 di4 on4slag
maar d°or wat zich daarna in de ver-
gaderingen 'i_4 zien en horen, zou men
de wenselijkheid, doch nie4 de juistheid
van dit beslui 4 zoals de raad doe 4, ach-
4e''af in twijfel kunnen 4rekken-

Men zou dan meer prak4isch kunnen
stellen da4 he 4 be4l'okken raadslid, ook
blijkens de r eac4ies in de raad en >r.
de pers, zich nie4 heeft begeven buiten
de grenzen waartoe consideratie voor
"human frail4y" zich in Hol'andi3 ui 4
strekken. Wan4 waar vr°eser eens in di'
krantje me* de w°orden "zelfgenoegzaarr
en noo4t genoeg" een kenschetsing werd
bedoeld van een raadsmen4alitei4 waar
he 4 weleens naar 4oe zou kunnen gaan
ziet het er nu naar ui* da 4 die woorden
meer een werkeHjk dan een mogelijk
4°ekoms4beeld gaan aanduiden-
Me 4 het vertrek van mr. De Rijke blij-

ven er immers weinig over van zuil-
formaat. da 4zij over he 4 tegenwoordig
z.o geheiligd eigen- en groepsbelang heen
kunnen zien naar belangen van een
"stad" Hollandia-

Kor 4 gezegd kan men °ok in di 4 ont-
slag een streven naar perfectionisme
zien. waar de tijd nos niet r iin vo°T ;9

en misschien °0k niet zal worden-
H- CARELS

Socialistische agitatie
anti de Gaulle

De socialis4ische par4ij in FrankriJk
heef 4 de weigering van president de
GauUe °m een nationale vergadering
in speciale zi4ting bijeen 4e roepen on-
grondwe44ig genoemd. Door een g"nd-
we44eiijk vereis 4 aantal afgevaardigden
was he4 verz.oek °m een speciale zit4ing
gedaan ter bespreking van he 4 veel om
strpden ]andb°uwbeleid van de regering
De presiden4 schreef cch4er aan de voor
/ 4er "an de na4ionale vergadering. dat
hij zon speciale zitting in strijd acht
me 4 de gees4 van de bp_i a ?..de we4ten
en ins4eliingpn- Enkele vqoraanstaande
socialisten zeiden om een par .Jbestuurs
vergadering 4e zullen vragen- Zij zeiden
4e hopen da4 de socialistische partij de
Gaulle voortaan iedere steun zal ont-
houden- Ook de secretaris-generaal wan
de katholieke par4ij Sim°ne4 heef 4' .-
zegd het besluit van de GauUe te
treuren.

Amerik. missie-bis
schop

in Rood-China
veroordeeld

De Amerikaanse minis4er van Bui4en-
landse Zaken Herter heeft laten weten
dat zijn regering in de krach4igs4e be-
woordingen zal protesteren bij Peking
tegen de veroordeling van de 68-Jarige
Amerikaanse missiebisschop Walsh dooi
een Chinese rechtbank- Monseigneur
Walsh werd k>t 20 jaar gevangenisstraf
veroordeeld °p beschuldiging van spiona
ge- Eerder werd ui 4 Washington bericlv
da 4 Amerika deze kwes4ie 4er sprake
zal brengen op de per iodieke bespre-
kingen me 4 China op ambassadeursni-
veau in Warschau-
Sinds oktober 1958 toen monseigneur
Walsh werd gearresteerd hebben de Ver
Staten vergeefs geprobeerd inlichtingen
4e verkrijgen over zi ja i0t_

Vlootsmaldeel bezoekt
Barcelona

-Jm aldeel I van de Koninklijke Marine
breng 4 een nie.-offjeicel bez°ek van drie
dagen aan Barce!ona- He 4 smald _'
bestaat ;■;: HM. kr"iser De Ruy4er- de
jagers Limburg. Overijsei. D'enthe en
Gelderland, de onderzeeboot Zwaard-
vis en he 4 frega4 De Wi44e- Beh?lve ver-
schillende on4vangsten o-m- van de Ne-
derlandse kolonie, vermeidt he 4 program
ma bus4och4en en 4heaterbezoek vool' de
opvarenden- Er word 4 een voe(balwed-
s4rijd gespee]d tegen een piaa4soliJke
club en de marinemannen kunnen s4ie-
rengevech4en en de _wedstrijd Real Ma-
drid 4egen Barcelona bijwonen-

Amerik.ambassadeun
naar Cuba terug

De Amerikaanse ambassadeur in Cuba
zal volgens het ministerie van Bvi4en-
landse. Zaken in Washin,£?4on weer naar
zijn pos 4 4erugkeren- De Cubaanse re-
gering, a4dus de verklaring, heef 4 de
Ver- S4aten verzekerd dat ziJ de Ameri-
kaanse ambassadeur niets ten iaste legt
De ambassadeu1' is in januari naar Ame-
rika teruggeroepen, nadat premier Cas
4ro de Ver- S4a4en had beschuldig'! \ ■ir.
hulpverlening aan uitgeweken Cubane i
Ook werd de ambassadeiir in de Cu-
baanse pers aangevailen-

Ned. schilderijen
verkocht

Op een kuns4vel4ing in Londen zijn
twee Zeven4iende Eeuwse Nederlandse
doeken door par4ikulieren gekocht-

He4 waren "Gezicht 0p Nijmegen"-
-da 4 geschilderd door Jan van G°°yen
en da4 44000 gulden opbracht en een
keukeninterieur4Je van Pie4er de H°ogh
dat voor 8800 gulden van de hand ging

Conflict Bonn-Guinee
bijgelegd

De ambassadeur van Guinea bij de
Franse en West-Duitse regering heef4
in Bonn verk4aard da 4 de betrekkingen
van zijn land met de Bondsrepubliek
normaai zulien blijven gehandhaafd.

De West-Duitse regering had Guinee
opheldering gevraagd over persberichten
uit Oost-Duitsland volgens welke diplo-
matieke betrekkingen waren aange-
knoopt tussen Guinee en de Volksrepu-
bliek- Bonn weiger 4r eia4ies 4e onder-
houden me 4 landen die het Oost-Duitse
regiem erkennen-

De ambassadeur van Guinee zei nu
dat zijn iand geen diplomatieke maal
wel handelsbe4l'ekkingen me 4 Oost-Dui:?
iand had aangeknoopt-

Castro koopt heli
copters in Rusland

De regering van Cuba za i 12 heli-
kopters ui 4 de Sovjet-Unie k°pen nu de
regering del' Ver- Staten de verkoop van
helikopters aan Cuba hebben verboden
Di 4 heeft premier Castro medegedeeld
HiJ noemde de in4rekking van dfe ex-
por*iicensie v°or helikopters naar Cuba
een nieuwe daad van agres sie.

Zendeling L.de Vries
overleden

In Hilversum is op negentigjarige leef
tijd overleden de heer L- de V _es, een
"■'an de, oudste Nederlandse zendelingen
Als zendeling en ziekenverpleger werk-
te hjj Van 1904-1928 op Midden-Java-



Autochtone leden Adviesraad wenden zich tot
Z.E. de Gouverneur

Stellen belangen der samenleving voorop
De autochtone leden van de Advise-

rende Raad Hollandia hebben zich in-
zake het aan mr- J-O- de Rijke verleen-
de on4slag ui 4 de Raad in een schrijver
tol de Gouverneur gewend-

He 4 schrijven dat in de Maleise taaj
is gesteld, geven wij hier onv_.rkort
in het Nederlands vertaald weer:
Excellentie,
In verband met "de kwestie", die door
de Adviesraad voor Hoilandia naar vo-
ren werd gebrach4 in de brieven van
2 maart ïgeo, No- 37-AR-60 en No- 23-
AR-60. welke op grond van een daar-
toe strekkende opdracht van Uwe excel-
lentie werden beantwo°rd met de be-
schouwingen, vervat in de brief van f
maart 1960, No- 1520, welke bri-ef ge-
richt was aan.de Resident van Hollandia
Mr. F.R-J- Eibrink Jansen, en do°r deze
weer werd d°orgez°nden aan de Ad-
viesraad voor Hollandia. hebben wij a^
autochtPne leden (van inheemse lands-
aard) van de Adviesraad vool' Holan-
dia de eer °ns s4andpunt kenbaar te ma-
ken - welk standpunt, naar het vooiv
kom 4, verschilt van het standpuntV da4
is ingenomen door de niet-autochtone
(nie 4 inheemse) medeleden-
Excellentie,
Ondergetekenden - onder wie ons medr
lid W- Inuri. die, alvorens op tournee
te gaan. verklaard heeft dezelfde ziens-
wijze te zijn toegedaan als wij - zou-
den willen stellen:
1 Na bestudering v?n het toelichtend

schriJven van het Gouvernment van
Nederlands Nieuw Guinea, onderschri;
ven wij dat schrijven als juist o mda'
de waarde van een r a adslid in de Raad
evengroot is ais zijn persoonlijke waai
de in de samenleving-

-2 Wij erkennen de bevoegdheid en hei
voile rech4 van Uwe Excellentie als

vertegenwoordiger van Hare Majesteit)in dit deel van het Koninkrijk om in
vrijheid een bes iissi ng te nemen en

uie in een besluit vast te leggen over-eenkomstig de rechtvaardigheid, die ge-
fundeerd is in de democratie-
Deze erkenning baseren wij op cnze ove;
tuiging ten aanzien va n Romeinen 13:1-5
3 Ten aanzien v^n "de kwestie" stellen
wij ons op het standpunt da4 wij. n adatde betrokkene ut de gevangenis is ont-
slagen en weer in de samenleving is te-
ruggekeerd, daarbij in die 4ijd blijk ge-
vend van een behoorlijk op4reden, geen
bezwaar 4e hebben om met de andere
leden to 4 een vergelijking te komen inhe 4 belang van de samenleving-
-4 Op grond ven de hierboven genoemde
punten (1-2-3), ziJn w j het „iet ccns me
de stakingshouding van de niet-autoCh-4one medeleden, die. naar het °ns voor-
komt, aan de betrokkene een hogerfwaarde toekennen dan aan de behartj.
ging van de belangen van de samenle-
ving. waarvoor wij ben°emd zijn-

Excellentie,
Indien de niet-au4ochtone medeledenaan hun s4andpun4 blij ven vasthouden

dan hebben wij de eer he 4 volgende naar
voren te brengen:

1 Kei geef 4 geen pas da 4 aan de belan-
gen van de samenleving afbreuk word 4
g..a«. door de prestige-houding van
enkele leden.

2 Opdat aan de beh°ef4en van de samen
leving wordt voldaan verzoeken en ho-
pen wij da 4 het Gouvernemen4 in w'J-
beleid de nodige stappen zal ondernemen
°m de Raad te la4en v°or4bes4aan-

-3 Indien me 4 de bovengenoemde pun4en
(1-2) de belangen van de samenieving
nie4 worden gewaarborgd, dan zijn wij.
waar he 4 niet in cnze bedoeling ligt om
ui 4 de eemeenschaD van de samenleving
4e 4l'eden, bereid °m de samenleving van
de stad Hollandia in he 4 algemeen- eü
die van de Onderafdeling HoUandi y ir
he 4 bijzondel' 4e ver4egenwoOrdigen-

Aldus ons standpunt en ons verlangen
dat wij me 4 verschuldigde eerbied aan
Uwe Exelien4ie voorleggen-

Ondertekenaarsf
w-g 1- Inuri W--- Jouwe l.

3- K ais4epo M-W--- Mese4 Th-
5. Ohee R-
-6. Samay S-

29 Geslaagde verplegers
Dezer dagen zijn b4j he 4 Oen'",_aal'

Ziekenhvis te Ho_andia 29 kandi-ia4en
°nder wie 5 meisies. geslaagd vo<a': he:
Nieuw Guinea diploma verplegel' Hie-'-
-door is he 4 aantal gediplomeerd-.--- verplé
gers NGD bij he4 Cen4l'aal Ziekenhui.-;
seder 4 1943 toegen°men to 4 147-

Van de iaa4ste groep gediplomeerde.»
'.igeveel' de helft afk°mstig uit he

gebied rondom de Geeivinkt>aai nl- Ja-
pen, Waropen en Biak- De leeftijclen v3'
liëren van 18 tot 24 jaar-

De namen van de geslaagde., zijn:
Bernardus Rumpaidus, Pulau Nusi (Biak
Olaf Fakd awer, K°fian; Willem Sai'wom
Biak; Josua Awak- Biak; S4ephanus Ro'
10, Skou: Didimus Wesjau, BagiSerwal'
Menasse Sajori, Na'pan-Weinami; Josiat'
Sapari, Waropen; Isaak Wopari. Waro- .
pen; Petrus Kapisa, Noemfoer; Andreas
Samber, Seroei; Julius Nusy, Waropen
Samuel Wakum. Biak; Jac°bus Tomam-
ba, Seroei: Alfius Numberl (aeer goedx'
Waropen; Jacobus R enJaan, MeraHke;
Pieter Sada, Biak; Erns4 JaaS|, Sorong
Doom; A4ber4us Endewip. Tanah Merah'
Johan Major. Wageo; Usia Sawai, Ware
pen; Tubir Rengen, Fak-Fak; Johannes
Silibum, Koernbe; Boas Brabar. Biak;
Kaslna Kar4o (zeer goed). Merauke
Charlotte Sapari, Nubuai (Waropen)
Doortje Hokojoku, Dojo Lama (Hollan-
dia); Esther Wasowa4. Dem4a en Mar-.,.
grie4 Kreutha, Dojo Lama.

de Gaulle
Volgens berich4en ui 4Parijs zal pre-

mier Nehroe van India in me. een bez°ek
brengen aan president de Gaulle-
Nehroe zou al geiüime 4ijd geleden :<>*
een bezoek .n de Franse h°ofds4ad zijn.
uitgenodigd-

Ook de premiel' van de Ma]eise Fede-
ra4ie Abd°el Rachman gaa4 binnenkor'
op reis- Hej heef 4 de uitnodiging aange-
nomen voor bezoeken in de maand mei
aan West-Duitsland, België, Frankrijk
en Nederland, op ziin reis naar Engeland
waar hij zal deelnemen aan de conferen
4ie van premiers van het Bri4se Gemene
best-

Op Zonda,g 20 dezer overeed plotse-
ling t-e Zeist mijn lieve Moeder

WILHELMNIA GALÏS-HOLSTEGE
Hollandia,
D^- K.W- Galis.

"SHELL NIEUW-GUINEA NV-
"maakt hiermede bekend, da4 miel in-
gang va;, heden haar verkoopprijzl-^
"v°or Shell Motor Gas«line en She4
"Kerosine (Orown en Hefrigerator) me 4
"I een 4 per liter werden verlaagd-
"De prijs van Kerosine in blikken werd
"me 4 18 cent per buk verlaagd.

Het Hoofd van de Residentie Water-
staatsdienst te Hoiian(ija maakt hierbi,'
bekend, da1 op 2 april 1960 te nz>Jner
kan4ore des morgens om 1000 uur zaj
w°rden aanbesteed:

De t>ouw van he1 lageerg_b"uw "Ha-
madi" te Hollandia-
De aanwijzing zal plaatsvinden op 26
maart a.s. o_n 10.00 uur v.m- op het ka_-
to°r van de R.W-D-
Bestek en tekeningen zijn vanaf 21 maar'
a-s. verkrijgbaar bij de administratie van
genoemde dienst tegen betaling Van MO.-

TE KOOP AANGEBODEN: ruim houten
woonhuis mcl paviljoen- Met rech4 van
opsta - Te bevragen L-F. Schuller; Nigi-
my 404 2 uur. Na 2 u-ul' thuis, Signal HiJ

ATTENTIE! ATTENTIE!

Ingaande 22 maart geopend
"INDISCH EETHUISJE"

(ex Toko Imbie) Imbie 4errein
Openings uren 700 t-m- 1400 v.m-

-17.00 4-m- 22-00 n-m.
Ook aanname van bes4ellingen en ran-
4angs- Mevr. v-d- ViJver-

TE KOOP: bijna nieuwe overjas e n ves
maa4 52. VAN DOORNEN Gouverne-
mentshotel-

filmprogramma
REK ver4oon 4 op 21 maart

'TNSPECTOR GENERAL"
met Danny Kay- Een film om Je zorgen
°p zij 4e ze4ten-
REK ve^oon4 op 22 maart-

"QUEEN CHRISTINA"
met: Gre4a Garbo-

ORIËNT THEATER
vertoon4 heden 21-3 en morgen 22-3

"THE BIG GUSHER"
Een zeer b°eiend drama in oMekringen

verfilmd- Me 4 Wayne Morri3 en
Preston Foster-
Sen4ani morgen 22-3 "DE BLOED-
HOND" ("THE BROTHERS RICO") me
Richard Conté, Kafhryn Gran4 en J«mer>
Darren.. „De paria van Giodok"

De Toneelafdeling van het Veteraner
Legioen bracht gis4eiten v°°r een eivo'le
Taal "DE PARIA VAN GLODOK" ter
t°nele- Ook van officiële zijde was er
vee' be^ngste'ling- Een gedeelte der «e-
-_ette wjas voor de spijtoptanten terwij"
in de pauze in de zaal een collecte voor
het zelfde doel geh°uden werd die cir-
ca f- 250.— opbracht.

Het toneelstuk dat in Nederlandse
tekst gegeven werd, oogs4;e veel bijv»'
Wederom -"r-n sum.ps voor de 4onee'afde-, ling van he 1 iegi°en-
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