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Debat in Tweede Komer over Nieuw-Guinea
Nederl.Rechtspositie voorambtenarenwenselijk

Politiek van „Een slag user”.
De onderwijsproblemen op Nederland Nieuw Guinea dienen te worden bes-

proken op een rondetafelconferentie waarop zijn vertegenwoordigd he gou-

erlis£e^n,llefKV^UdiSSStcr Stockman in de Xweeae Kamer bij c
TiXJtL over Nieuw Guinea, waarbij het verlenen van subsidie aan eer
SSiïele srhÏÏTn.idd>lbare school in Hollandia uitvoerig de aandacht

kreeg Van protestants Christelijke zi;*e werd deze subsidieverlemng als cc,

fout gezien, die dient % worden herstelt

In het voortgezette debat over Neder-
lands Nieuw Guinea hebben de par-
tijen andere deskundigen het woord la-
t.4 voeren over het algemene beleid
van het gebied. Onder de leden die het
hadden over de censuurkwesHe was ook
de heer Wierda van de partij van de
arbeid, die meende, dat "de medewe-
ters" er gemakkelijk van af zijn ge-

kken De oorzaken van de g*e

affaire lagen dieper. De sfee! die be

fond was de broedplaats voor prak-
tijken zoals voor de comm. Witsen Elia

aan de kaak is gesteld. Er moeien jonge

onbevooroordeelde mensen naar Nieuw

Guinea worden gezonden, er moet een
Si pers zijn en overal hoorbare ra-
£o E. moet Snel een bestuursapparaat~:;;, .„, htone krachten tot stand wor-

Srïe^meende hij ook d,t liet wen-
selijk s de ambtenaren een Nederland-
se rechtspositie te verlenen^
De heer van Meel van Dekks VVD
drona aan op meer voorlichting op agrr

risch gebied en op meer voedsel vooi

FÏ5g övi
de Roomskatholieke P.M.S- in Hol
dia vroeg de spreker van de an<'revolu-
tionairen de heer Bruins Slot.
Hij verklaarde zich tegen het frfty■ fitty
systeem. aanvoerend, dat de subsidie
in overeenstemming moet Zrjn met de

reeds besteand'e getalsverhouding,
hetgeen betekent dat de subsidie van de
Zendings P.M.S. moet worden uitge-

breid De Nieuw-Guinea evolutie moe
gezien worden als een snelle en de au-
tochtone bevolking moet worden betrok
ken in het proces der zelfbeschikking.

Een vaststaand termijn is echter hierbi*
niet nodig. Wel moet ervoor gezorgd

worden dat er spoedig 500 Inheemser
zijn die centrale posten kunnen be/.~t-

ten "Onze politiek in Nieuw Guinea
moet zodanig zijn dat wij de gebefte-
nissen een slag voor zijn."
De spreker van'de staatkundig gerefor-
meerden, van Dis, verklaarde dat het
gouvernement z; ch op onaanvaardbare|
wijze laat beinvloeden inzake de subsi-
diering van de P.M.S. Zijn inziens moe-
een verkeerde daad van de voorganger
van de minister hersteld worden. De
subsidie behoort naar zijn opvatting alf
no* te worden ingetrokken. In het be-
toog stelde de spreker voorbereidend
universiteit onderwijs en vakscholen al'
noodzakelijkheden.
Een grove fout vond ook de heer Die-
penhorst van de Christelijke Historische
Unie het subsidiebeleid, zij het dat hij

de vorige regering hiervoor aansprake-
lijk stelde. De subsidie zou worden
overgerbacht naar een R.K. P.M.S. in

Merauke en Biak zou in aanmerking
komen voor een Protestants Christel
P.M.S.
De heer van der Veen van de Pacifis-
tisch Socialistische Partij vroeg de n
ring duidelijk ui 4 te spreken over n
streefdatum voor beëindiging van he
Nederlandse Beheer en of de mogelijk-
heid bestaat de begroting voor het --~ *.
gend jaar vooraf te behandelen. Ook hi;
noemde het subsidiebeleid niet r(

vaardig. Hij vroeg verder onder m
wat de regering zal doen tegen de orv-
vrijheid van de pers in Nieuw-C;';--"■■

De VVD spreker Cornelissen behandel-
de hoofd landbou.wkwesties,
waarbij hij zijn verwondering uitsprak
over het ontbreken van een rijstcultuur-
De heer van der Kieft van de anti revo-
lutionairen oordeelde dat het de laatste
jaren "merkwaardig" is gegaan met de
opvoeding tot zelfbeschikking. Hij wee:
in dit verband op de gevolgen van he,
werken met niet goedgekeurde begro-
tingen. In dit geval kan geen beleid woi

den gevoerd dat gericht is op conertete
ontwikkelingen, meende hij.
Hij suggereerde oprichting van een
raad me' meer dan adviserende bevoegd
heden.
Pater Stokman van de Katholieken
somde tijdens zijn spreekbeurt de argu
menten op ter vestiging van een Katho-
lieke P.M.S. in Hollandia.
Er is hierover lang gediscussieerd en de
beslissing is in Nieuw-Guinea en niet jr
Den Haag genomen. Het gouvernement
heeft steeds overleg gepleegd met de
corporaties en de beslissing in Hollan-
dia is niel genomen op verzoek van de
Missie. Inzake een overplaatsing is noch
door Den Haag noch door Hollandia

een verzoek gedaan.
Merauke heeft reëel behoefte aan een
katholieke P.M.S., constateerde hii.
Naar zijn oordeel is een parallel klas
aan de Zendings P.M.S. in Hollandia wel
nodig. „ ,
Mevrouw Stoffels van Haatten van de
VVD wenste meer inlichtingen over het
«ehele beleid van Nieuw-Guinea en
° !_, dat in de ambtenarij een ruil-
Z efm moet kien. De beste Neder-
systeem " moeten naar Nieuw-
landse ambtt-"d" later weer in Ne-
GUi,nea, TwerkzuUen worden gesteldand STi Sten alle spreker,
Tijdens debat en

Doorman in Mei
in verbinding met

de Indonesische agressie

Van hberale^ de wen
toegejuich maar a

rf de gegtfe
de ,S.uliSls "Veel belangrijker is dat

ts "atrSt"iet zonder

oTTeïering zÏde kamer antwoorden
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Soekarno over verhouding

met Australië
President Soekarno Weeft verklaard

dat Indonesië zich bewust ; s van hei-
belang van een goede verstandhouding
tussen Indonesië en Australië, als zijn

naaste buurland. President Sbekarno
sprak in Djakarta loen de nieuwe Au-
stralische ambassadeur Sir Patrick

zijn geloofsbrieven overhandigde
Soekarno zei dat het wederzijds begrip

voor de problemen en ds aspiraties van
rie beide volken belangrijk is voor de

vrede en stabiliteit in het gebied,
'president Soekarno is gisteren ver-
trokken op een wereldreis naar 16 lan-

Hen in de volgende *Wee maanden.
Hii"wordt vergezeld door de Indone-

sische minister van Buitenlandse Zaken
dr. Soebandrio.

Nieuwe Kardinalen
Krijgen rode hoed

In een volle Sint Pieter heeft Paus
Johannes XXIII gisteren de 7 nieuwe
kardinalen de rode hoed opgezet.
Deze ceremonie gebeurde nadat de
nieuwe leden van 't college beeedigd
waren door de deken Eugène Tisserand
en door de kardinalen Copello en CanaV
Gistermiddag zou de rode hoed bij e*tï
van de kardinalen worden bezorgd.
Kardinaal Alfrink zal die afwachten ir
het Nederlandse college. Ook krijgt ie-
dere kardinaal officieel zijn titelkerk
toegewezen. Dat zijn hun eigsn kerken
in Rome. Voor kardinaal Alfrink is dat
de S*. Joachimskerk een kerk uit he
einde van de vorige eeuw in de wijk
Prati.

Tweede Franse atoombom ontploft in de Sahara

In het hart Van de 3ahara is gister-
ochtend vroeg de tweede Franse atoom
bom tot ontploffing gebracht.
Volgens een in Parijs uitgegeven com-
muniqué was de proef een succes ai
moest worden beschouwd als een ary
vtfflfrrg op de eerste explosie van 13 fe-
bruari.
In het communiqué wordt gezegd da

natuurlijk alle voorzorgsmaatregelen
zijn genomen om te voorkomen dat de
radioactieve neerslag enig bezwaar vooi

de mensen oplevert.
De atoomproef viel samen me' diplo-

matieke gebeurtenissen.

T^matste fase van het bezoek
Zoals de lafs

c
e
{ tsiev>s aan Frank"

Van
k STÏwaaïSng van Ghana

Iljk
,Wer van Buitenlandse Zaken

De
Chana wMe niet zeggen welke

V?atSeren zijn regering zal treffen.

Premfer Chroestsjev had geen commen-
f/ar op het nieuws van de tweede ont-
ploffing, zo min als de gedelegeerden
ide conferentie over de ban op de
kernproeven in Geneve.

Pres. Soekarno naar
Japan

President Soekarno van Indonesië
heeft een uitnodiging van de Japanse
premier Kishi aanvaard om tijdens zijn
wereldreis die gisteren begon ook Ja
pan te bezoeken.
Het bezoek heeft waarschijnlijk eind
mei plaats als Soekarno uit de Ver

naar zijn land terugkeert.

200.000Daklozen door
watersnood in Brazilië
De overstroming in Noordoost-Bra.-

zilië waar enkele dagen geleden een
stuwdam is doorgebroken hebben vol-
gens de laatste berichten zeker 200.000
mensen dakloos gemaakt.
Het aantal doden bedraagt meer dan
duizend. De hogergelegen steden in de

getroffen gebieden krijgen een invasie
van vluchtelingen te verwerken, die me'
plundering dreigen om aan kleding en
voedsel te komen. De Braziliaanse rege-
ring heeft militaire vliegtuigen ingescha
keld voor he overbrengen van voorra-
den, en deskundigen die moeien probe-
ren het uitbreken van epidemieën t_
voorkomen.

Japan gaat ZRO schepen
bergen inIndon.

Japanse berginj happU
hoopt tenminste 280 schepen die tijdens
de 2e Wereldoorlog in Indonesische wa
teren zijn gezonken te bergen. Tc4 di1

aantal behoren, oorlogschepen, troepen
tran:
ben aan de Ver. Staten, :: Au-
stralië, Nederland en Japan.

Een bergings exper
ui* T ik ■ ?)_!

45 man gedurende 4 maanden in Indone
sic vertoefd om de schepen te lor-
ren.
Hij zei binnenkort ondertekening
een contract met de Indonesische re-
gering te verwachten. Een der zware
Japg
Verondersteld verscheidene miljoéi
aan diamanten te hebben vervoerd toen
''" werd vernietigd en zonk.

Nieuwe schietpartijen in Zuid-Afrika
De Zuid Afrikaanse politie heeft op-

nieuw het vuur geopend op een me-
nigte Afrikanen bij de s'ad Johannes-
burg waarbij een Afrikaan werd ge-
dood en 3 gewond.

De schietpartij begon in een wijk
aangeduid als de westerse inheemse
stadswijk toen Afrikanen voe.Vuigen
me4 stenen gooiden. In andere stads-
wijken vuurde de politie als waarschu
wing in de lucht en deed enkele uit-
vallen. De spanning blijft groot na de
afkondiging van de noodtoestand.
Meer dan 300 Afrikaanse leiders zijn
door de politie gearresteerd.

Bij Kaapstad worden de plaatsen,
Langa en Nianga belegerd en om de
dertig meter staan machinegeweren op-
gesteld.
Zuid Afrikaanse autoriteiten schfa*ten
dat er thans 40.000 man onder de wa-
penen zijn geroepen.

Verwacht wordt dat de Afrikaanse
delegatie in de Veiligheidsraad der Ver
Naties zal vragen om Zuid Afrika te
veroordelen voor de recente gebeurte-
nissen en het verlies aan mensenlevens
De 29 Afro Aziatische landen hebben
overeenstemming bereikt over een ge-
zamenlijk opgestelde resolutie wa
de situatie in Zuid Afrika word* ve?
oordeeld als leidende tot
wrijving welke de wereldvrede en ve-
ligheid in gevaar brengt.

In de Veiligheidsr d
vaardigde van E^ r""

de Afrikaans-Aziatische land ('nt-_
werpresolutie ingediend, waarin de r. *»c
op Zuid-Afrika een beroep doe' df

zot

SeCieSw met dè Zuidafrikaanse rege-
in °Vln reding moeten treffen waarin
nng een re geung principes var
de doelstellingen er. a v

e
het Handvest van ac
gewaarborgd- skjoeid zo nodig
Hierover zou Hamm i J uitbrengen

a3n Sovjet zift Idens de debatten dat
De Sovie zei j glechts

de Tlorfen veroordeeld doch ook
mO6S worden gewaarschuwd over de
moest A-oraenis zouden kunnn
ernstige gevolge" je1

v£m de
voortspruiten uiT een v

rassenpolitiek, sir PearsonEiland8 «g^gSdiuwing Wen
D"kS°L nemen van maatregelen die
horen tef.f "e?uid.Afrika zouden ver-
de situatre nZuid A

van deb
_
t

erfredre weer b jgewoond door het Zuid-
werd weer du» . di na instruc

S^^n^nïÏÏn plaats verliet

Vorst Abdoel Rahmar
overleden- -r^odrvan^Sen^cSteren een penoaev

-■„ oiQin od een leeftijd vap
tend '" h' sfond sedert het moment
FA IML H' nnfn"nkeli.ikheidsverklanng
-MaUain-aan^et^^*SS«?ï^ aan een hart"

kwaal. „verschot zal zondag

B? t ïraebeSindestaatNrworden ter aaioe Selangor
gri Sembilan De ful^n

aatsvervangend
is aangewezen^ a^ i^..... Malels€
heerser van ac
staat. _
Frans Generaal bewelhebber

Centr. Europa
van de NATO-

tD%^h en genertal Nörstadt. heeft
MSgeneraal Maurice Challe aan-

Ler als toekomstige bevelhfebbei
strijdkrachten van Centraal Eu-

ropa.



Spiegel van het verleden:
Het drama van de „vooruitgang”

wie vertegenwoordigt wie ?
Toen de bewoners van Nieuw Guinea

contact kregen me4 vertegenwoordigen;
van andere volken en werelddelen, heb
ben ze vaak vreemde ogen op gezet.

Alle vreemdelingen waren' gekleed
en al wekte dat in het begin de spot-
lust op, omdat men meende dat die
vreemdelingen in hun wonderlijke ca-
mouflage waaruit alleen de handen en
het gezicht sthken, iets te verbergien
hadden of in dit "masker" iets of ie-
mand voorstelden, wat men niet be-
greep, op den duur ging men dat an-
ders beoordeten- Toen ontdekte men,
dat allen zonder uitzondering hun
lichaam bedekten. Dit bleek niets meer
te maken te hebben met schaamtege-
voel, maar me' iets wat men "voor-
uitgang" en "mode" noemde-

Hét eerst zagen de Chinese hande-
laars hierin een kans om wat te ver-
dienen. Er kwam toen een tijd waar-
in de mensen van buiten de centra zich
kleren aanschaften die men thuis niel
droeg, maar alleen in de plaatsen als
Sorong, Manokwari en Hollandia- Hei
moeilijke was, dat de kleren onderhou-
den mo«sten worden. Ze werden veel
sneller vui' dan de boomschorslappen
die men gewend was te dragen-

Jarenlang heeft het Binnenlands Be-
stuur pogingen gedaan om vertegenwooi
digers van een bepaalde groep, dorp
of streek op het spoor te komen, om
via deze functionarissen bepaald nood-
zakelijke hervormingen door te kunner
voeren-

Dfcze opsporingswerkzaamheden heb-
ben niet veel resultaat gehad- Eenerzijds
omda 1 men alleen in het Oostelijk deel
van het eiland", in de omgeving van Hol-
landia en in de Waropen hel systeem
van hoofden kende, die een grotere
bevoegdheid hadden dan alleen maar
clanhoofd, anderzijds omdat de bevol-
king zeer snel meedeed met het "spel"
van een vertegenwoordiger aan te wij-
zen. Dit werden de zgn- dorpshootden
of kepala kampongs in het Westen en
de Korano's in het Oosten- Soms waren
deze hoofden niet meer dan stroman-
nen, maar deze stromannen kregen een
uniform en daarvoor waren zeer velen
gCVUCIIf. 7

Het eigenlijke probleem of misschier
moeten we zeggen het drama begint
daarmee- Als geklede functionaris leek
hij heel wat en al mochten aanvanke-
lijk zijn dorpsgenoten er wat om lacher
en zich van zijn "bevelen" niets aan-
trekken, bij een bezoek van een ho-
gere Gouvernementsfunctionaris ston-
den de zaken anders.

Dan werden de mannen die de beve-
len van het dorpshoofd niet fiedden op-
gevolgd op het matje geroepen en t.o*
grote verbazing van het dorpshoofd zelf
werden sommigen gestraft met dwang-
arbeid in de hoofdplaats van he 1 dis-
trict of zelfs naar een grote havenplaat=
gezonden, waar ze in de gevangenis
terecht kwamen-

Allengs groeide het besef van zijn
eigen waardigheid bij het dorpshoofd
en gingen de dorpelingen hem met an-
dere ogen bezien, want het Gouverne»-
ment slond achter hem en dat beteken-
de: gehoorzamen of straf ondergaan-

Toch bleef de positie van deze func-
tionaris weinig benijdenswaard- De O-
verheid sprak hem aan als "vertegen-
woordiger en hoofd "van zijn dorp, wat
hij nie4 was. De dorpelingen zagen in
hem de "vertegenwoordiger" van de
Overheid en alszodanig was hij een
vreemdeling, zijn ambt althans ver-
vreemde hem van zijn eigen mensfen
en zo stond hij tUSSen tWee vuren-

Hij was de vooruitgeschoven post Var
de Óverhied én voor het dorp de man
dis de honneurs waarnam naar buiten

Er was een tijd dat de dorpshoofden
een lied zongen van de volgende in-
houd:

"Sje, jullie daar aan land, daar in de
huizen, luister naar mij- Weet evenwel
dat mijn mond zaken spreek 4 waaraan
ik geen deel heb, maar die ik moet uit-
spreken. Ik ben het niet zelf, maar het
is mijn mond die spreekt- Doe dan wa*
er gezegd wordt, neem deze kleine moe;
te om de grote ellende ons te besparen"

Niet altijd waren _de dorpshoofden ze
bescheiden, dat ze zichzelf wegcijferen
Sommigen raakten hoe langer hoe mcci

ist van hun msch4 en er zijr

vele voorbeelden aan te halen waarui4
blijk 4 dat zij s4appen deden namens
hun dorpelingen zonder hierover van
tevoren ruggespraak te hebben gehou-
den-

Vreemdelingen traden op namens eer
bepaalde instantie. Zouden. zij het dar
niet kunnen doen namens hun eigen
volk?

Op het eiland Paniki woonde een be-

jaard dorpshoofd, die grote plannen zat
ui 4 te broeden voor zijn kleine eiland
Dikwijl kwam hij in de centrale hoofd
plaats, zag daar het drukke beweeg van
vele mensen, hij zag scholen en kerken
en hij hoorde wat er daar gesproken
en hij zag wat daar gedaan werd-

Op zekere dag kwam hij ons erf op
dronk een kop koffie met ons samen
en ontvouwde zijn plan: Hij wilde een
evangelist en onderwijzer voor zijn ei-
land-

We gingen op dit verzoek in en na
een paar maanden trok er een evange-
list heen.
Hij was een bescheiden man en naar
later bleek met een eindeloos geduld
maar bepaald moedig was hij niet.
Maar stelt U zich ook eens voor hofe
hij werd ontvangen.

Hij werd afgehaald door het dorps-
hoofd met enkele familieleden. Toen)

zijn dorpelingen vernamen dat hun
hoofd een evangelist ging afhalen van
het bootstation, hebben ze daarover we'
nig gezegd, maar ze deden wel iets.
Ruim de helft van de bewoners van hei
dorp trok naar de tuinen en bleef daar

Bij aankomst op het eiland was er
maar een schamel groepje, dat hem ver
welkomde. Een huis was er nog niet
maar hij kon gaan inwonen bij het
dorpshoofd, daar was ruimte genoeg.

Toen hij zijn werk begon, de mensen
opzocht in hun huizen, bleek een merk-
waardige stugheid de bewoners te be-
zielen. Ze -aten en grinnikten maar
wat, maar de evangelist kreeg geen
voet aan de grond. Af en toe gebeurde
het dat wanneer hij de voordeur in-

ging de bewoners zich vanaf het gale-
rijtje aan de zeekant ; n hun prauwtjes
lieten glijden en wegroeiden.

Na enkele weken waren ook de blij-
vers weggetrokken en bleef de evange-

list alleen over met de familie van het
dorpshoofd.

Na een paar maaden was de situatie
hopeloos, want ook de verwanten var
het hoofd zelf trokken weg.

Wat Was van dit alles de oorzaak?
'Heti volijverige dorpshoofd had het
besluit öm een evangelist voor zijn ei-
land te vragen genomen zonder zijn
mensen hierin te kennen.
Op het eiland MeosMansar ging het
niet beter, integendeel- Daar had twee-
derde deel van de dorpelingen beslo-
ten een onderwijzer te vragen en zij-
zelf bouwden een huis en een school-
gebouwtj e. Er was enorme belangstel-
ling bij de opening en ogenschijnlijk
deden alle dorpsbewoners mee aan de
feestelijkheden.

Drie maanden later trof ik de onder-
wijzer aan op een klein eilandje, waar"
heen hij was gevlucht nadat men drie
keer had gedreigd hem en zijn gezin
te vermoorden.

Rondom de "vooruitgang" spelen zich
vele drama's af, doch langzamerhand
is het de functionarissen met de gele
pakken voorzien van witte of zwarte
biezen wel duidelijk geworden, dat nie'
de kleren de "man" maken, doch in-
zicht, overleg en geduld en wijsheid)
hem he 1 prestige geven, wat hij nodig

heeft.
Overigens behoeft niemand de bevol-

king van Nieuw Guinea te leren wat
democratie is. Men kent het van huis
uit.

Autoriteit komt derhalve van binnen-
uit, Van beneden naar boven. Het moet
wel uitermate moeilijk zijn om het eers_'
van bovenaf op te leggen.cm he4 daar'
na van onderaf te vullen.

Conclusie zou kunnen zijn: om het
oude principe te doen herleven in mo-
derne vorm, is er nu al een revolutie
nodig in de geest van ds dorpelingen
en bij de Overheid om van de bureau-
cratie verlost te worden.

F.C.K.

Rood - China bijt zien vast in

Zuid - Amerika
Uit Hongkong wordt gemeld dat R ood

China in Zuid Amerika in de laatste
jaren enorme politieke vorderingen
hooft gemaakt-
Het aantal Latijns-Amerikaanse delega-
ties dat Rood-China bezocht, sprong var
37 in 1958 naar 107 in 1959-

Betekenisvol is wel dat terwijl de de-
legaties in 1958 mees 1 ult arbeiders en
culturele werkers bestonden, de dele-
gaties in 1959 voor het grootste gedeelte
een politieke strekking hadden.

Tezelvertijd deden 7 delegaties var
Rood-China de ronde door Zuid-Ameri-
ka, terwijl er in 1958 slechts één was-
Chili heeft wel het grootste succes ge-
boekt in de samenwerking met commu
nistisch China- Het land stuurde niel
minder dan 14 delegaties, terwijl 5 Chi-
nese delepaties het land bezochten.
Ook in Boliva, Colombia, Costa Rica er
Venezuela wisten de Chinezen "vriend-
schapsbanden met China" te stichten-

Het doel van deze communistische be-
moeiingen zijn nog niet g9heel duidelijk
Sommige waarnemers zijn van mening

dat Rood-China tracht te demonstreren

dat het tot eejn wereldmacht js uitge-
groeid door 2_bh in Latijns-Amerika te
laten gelden op enigszins dezelfde wijze
als Amerika zich in het verre Oosten
doet geiden-

Anderen voelen het meer dat China':
doel is om Amerika te irriteren door
zich in een gebied te dringen dat tot nu
toe geacht werd invloedsfeer te zijn der
Ver. Staten-
De laatste Chinese beslissing om suiker
van Cuba te kopen in verband met de
verkoeling der betrekking tussen de Vei
Staten en Cuba schijnt dit aan te

Weer anderen zijn van mening da-
het Rood-China slechts te doen is de
steun van de Latijnse landen te winner
voor toelating van China tot de Ver
Naties.
Wat er ook van zij, de Chinese peneira"
tje in Zuid-Amerika kan in de toekoms*
verstrekkende gevolgen hebben en kar
Amerika misschien forceren om strak;
in dit tijdperk van raketten de waarde
van haar Monroe leer te herzien-

Ontspanning te Hollandia
Dat de boog niet altijd gespannen kan

zijn, is ook hier bekend, en daarom is
een schets van de ontspanningsmogelrjk
heden in onze goede stad wel op zijn
plaats- Wij zullen de "in-door"-bezighe-

den die over de gehele wereld vrijwel
identiek zijn slechts aanstippen om ons
_$n 1e wijden op de "ou4-door"-verma-
ken Tot de eerste groep behoort dan
het relaxen bij boek, krant 0f radio
koffie, bier of andere drank, het spelen
van schaak, scrabble*, mah-yong, e-d
het knutselen en zelf al of niet-repare-
ren van nuttige huishoudelijke voorwer
pen, en dergelijke.

Maar het gaat ons om de bezigheden
buitenshuis, te land, te water en in de
lucht- Om met de ontspanning in de
lucht te beginnen: tot dusver is dat bij
één particulier poging gebleven. Hier
mee zijn we dus snel klaar-
De ontspanning te land is veelomvat-
tend kan variëren van he4 werken ir
zijn tuintje tot dansen in een club of het
rijden van een betrouwbaarheidsrit. Zo-
veel hoofden, zoveel zinnen is hier aar-
dig toepasselijk en als wij bedenken dat
ultimo 1959. Groot Holland veer
17000 hoofden telde zal
riatie op ontspanninsg
zen- Wij zullen gar
vergeten op te som

,H;t eerste moge vei
sport die vele van voornoemde hoofden
bijeen brengt, te weten het voetballen-
Koning Voetbal 4elt onderdanen ondei

alle landaarden
In 1949 werd een organisa4ie opgeridh4
de V-B-H- (Voe4bal Bond Hollandia) die
einde 1959 maar liefst 96 elftallen omvat
te, ook van de nabij de s4ad gelegen
dorpen- Er wordt regelmatig in compe-
titie-verband gespeeld. Over het pro-
bleem van de voetbalvelden ca- zullen
wij hier maar niet uitweiden.

Naast de voe*balsport wordt, ook tarn e
lijk veel gedaan aan tennis ('de tennis-
club "Hollandia" dateer1 van 1951), vol-
ley-ball, base-ball (sedert enige tijd)
badminton (ook in club-verband), hoc-
key, tafeltennis, judo en bij bepaalde
festiviteiten: estafette-lopen e-d.
Als bekende sportverenigingen dienen
hier genoemd te worden: EDO (Een-
dracht Doet Overwinnen), de oudate
sport- en amusementsvereniging alhier
dateert van rrJei 1950, met een cluta-
huis >e Holiandia-Binnen; Hercules"
een s-v- die in juni 1950 werd opgericht
en sedert maart 1956 een clubhuis bezi4

aan het einde van de Oranjelrjan te Hol
landia; ZIGO (Zonder Inspanning Geer
Ontspanning) ontstaan op 1 septembei
1953, eveneens met een clubhuis te Hol-
iandia-Binnen; H-B.S- (Houdt Braef
S4and4) begin 1952 on4staan, met het op
2 februari 1957 glubgebouw "'t Kraaien-
nest" aan de Haven. Terwijl wij ook
maar onder deze rubriek zullen rang-
schikken he4 0p 17 december 1956 on 4s4a
ne "Jagersgenootschap Nederlands

■Guinea", dat al tnenis bouijc

voor moeder de vrouw heeft thuis ge-

bracht.
En op.di4 grensgebied mogen wi] noe-
men de A-M.C- (Auto en Motorclub Ne-
derlands Nieuw-Guinea), opgericht 0p

10 september 1956, met een eigen kan-
toortje en sedert kort een "Verkeerscen
trum" waar voor jong en oud veel te le-
ren valt- Naast dit didactisch elemeni
zijn nu van groot belang de sportevene-
menten zoals de jaarlijkse Pinksternt
enz-

Op ander ontspanningsterrein, la-en
wij zeggen: de geestelijke zijde ervan
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WAAROM HIER NIET?
Bij onze Oosterburen hebben een drie-

tal Nederlandse jongelui kans gezien
zich bijzonder populair te maken.
Ze huurden een paar jaar geleden een
"Cessna", zon sprinkhaanvliegtuig waai
mee men kans ziet op een voetbalveld-
je te stijgen en te dalen.

Naarstig vlogen ze met hun "Cessna"
in Australisch Nieuw-Guinea rond en
bezochten kleine kampongs en neder-
zettingen waar geen grote vliegtuigen
konden landen.
Ze voerden er alles af en aan, wat maar
vervoerbaar was te gen buitengewoon
laag tar ief. Ze namen daarbij bestel-
lingen op en voerden ze uil vanaf Port
Moresby en kregen al gauw de bijnaam
van "de boodschappenjongens", in dc
Zuid-westhoek van Australisch Nieuw-
Guinea. Daar maakten ze het leven op
afgelegen handelsposten in het oerbo?
en voor geïsoleerde kampongs dragelij-
ker en meer confortabel en werden er
dus e;raag geziene gasten.
Een tiental nederzettingen raakten ei

aangesloten op de stad.
Het leven werd er prettiger dank de
kleine "Cessna" va^, de Nederlandse
jongelui. Hun Vliegtuigje werd zoetje?
aan in plaats van een gehuurd, een ge-
kochl vliegtuig, ze verkregen het in ei-
gendom en naar wij vernemen wisten
/P hel vorig jaar. ondanks hun lage ta-
rieven er eon ton mee te verdienen.

Nederlandse jongelui hebben hun we_
gevonden daar. een inkoms'enbron aan-
geboord door prestaties waar land en
volk wel bij voer.
EN WAAROM KAN DAT HIER NIET?

Tja. het passagiersvervoer hier is he
mononoüe van pen Luichtvaart Mij.

Omdat in 'n vorige beleidsperiode t pai

ticulier inWatief werd beschouwd als 'r
baarlijke duivel, en men het een ern-
stige politiek vond om voor goederen
en d*en stenvoorziening monopolies 4e

creëren.
Baanbrekend particulier werk als var

deze drie jongelui zou dus naar di 4 sy_
teem hier niet mogelijk zijn.

M»ar het is het publiek dat hiervaln
de lasten ondervind4.

Zo strandde laats een dokter in e-r
onzer ____3Q]ee_d_ binn o,r

i de gelegenheid vin keerde
cc- tweede Gaisseau te worden en een
paar weken door de jungle te tippelen
liet hij de wandelstok en ransel m°1

rus 1 en wachtte in serene kalmte af. Na
een naar daffen kwam er een "Cessna"
aanvliegen die aanbood in dit geval var
force maieure de dokter thuis te bren-
gen. Radiografisch werd 'oestemrnmt?
gevraagd maar geweigerd in verband
met he* passagiersvervoer monopolie
de TWIN zou het wel fiksen en de Ces-
sna verdween. Maar de TWIN kwam
ook niet opdagen, die kreeg een onffeluk
je en moest gerepareerd worden en dr
dokter sing door met duimen draaien-
De Cessna kwam weer aanzetten er
herhaalde haar aanbod met als rertil-
taat het zelfde afwijzend antwoord.
Tenslotte kwam na een dag of acht tijd-

verlies de TWIN eindelijk de dokter ui

zijn isolatie verlossen.
De enige die van het geval profiteerde
was de bevolking van het plaatsje die
in de 7 verloren dagen intensief bedok
terd werd; zo had 't oponthoud ook nog
zijn goede zijde.

Remmend op uitvoering van werken
is zo een passagiersvervoermonopolie
ook al. Dat ondervond een RWD expert

die op een binnenplaatsje een karwei-
tje van £én dag had op te knappen. De
Cessna kon er landen, maar de TWIN
niet Die landde op een andere plaa*6 2
dagmarsen verder. De RWD man vroeg

verlof om met de Cessna te gaan, want
hij wou voor Passen thuis zijn.

Hij kreeg nul op het rekest, dienstbe-
lang werd achtergesteld bij vervoersmr
nopolie.

Di 4is wel een erienis uit voorbije
tijden maar intussen zit4en we er mee.
He4 blijft remmen. Pas volgend jaar
loopt het contract af en kunnen voor
he4 particulier initiatief nieuwe per-
spectieven geopend worden, ook op het
gebied der vliegerij.



bewegen zich organisaties als: de Rotary
club, die het eerst 0p 2 juni 1955 bijeen-
kwam en sedert 27 januari 1956 offici-
eel lid is van de Rotary International-
Als een soort tegenhanger ervan be-
schouwt men de "Tafelronde", na een
aantal bijeenkomsten officieel geïnstal-
leerd op z februari 1960.
Voor liefhebbers van pos4zegels is er
een fila4elis4enclub, seder4 medio 1957-
En ook de huisvrouwen lieten zich niet
onbetuigd en stichtten in april 19.56 een
Vereniging van Huisvrouwen om hur
keuken- en andere moeilijkheden mon
deling en per orgaan uit de doeken te
doen- Op geheel ander gebied beweeg!
zich de in juli 1956 in he1 openbaar ge-
treden Cineastenclub- En in oktobei
1856 werd de "Schilderschool Hollandia
opgericht door een groep amateur-schil-
ders; helaas verdween deze school ge-
ruisloos in het niel- Zo ging het ook met
de ontspanningsclub VOICE, einde 1953
on 4 en vooral P.T-T- mensen als
leden tellend- He4 "Veteranenlegioen
Nederland gewest Nieuw Guinea" opge-
richt 12 juli 1957, omvat oud KNIL mi-
litairen die de band onderling willen be
waren; de laatete maanden geef 4 deze
vereniging o- m- zeer geslaagde toneel-
avonden-

Zo verzeilen wij in de kuns4, waar het
belangrijk deel van inneem 4; allerlei vei
enigingen hierboven genoemd werper
zich bij tijd en wijle aan de bors4 der
Muze. Maar ook zijn er amateur-vaklui
Reeds in 1951 werd 'e Holiandia-Binnen
in de zoganaamde Motorpool een grote
plaatijzeren benzine-loods omgetoverd
to 1 schouwburg, waar toen de toneelver
eniging "Utile Dulci" optrad deze to-
neelclub bestaat naar ik meen nog
steeds- Enige jaren later ontstond TO-
CH- (Toneelclub "Hollandia"), terwijl
in ARKA-kringen in 1956 de toneel-
groep "Arkadia" werd gevormd.
In 1958 gaf het gezelschap» "The Cornet"
enige voorstellingen- Bedenkt men da'
incidenteel door jongelui van het zoge-

naamde Bestuursinstituut, door leer-
lingen van de Bijzondere H-B-S- en de
Gouv. MULO, door leden van de nog te
noemen sociëteiten door Marine-perso-
neel ook toneelvoorstellingen werden
en worden gegeven - terwijl Nederland
se gezelschappen en acteurs soms hun
talenten ook nog de burgerij komen to-
nen - dan begrijpt men dat Hollandia
bet stellig wint Van kleine Nederlandse
gemeenten waar rederijkersgezelschap-
pen zoals "het Mosterdzaadje" e-d- de
kunst hoog houden-

De kunst jaat ons evenwel nog nie4
los- Nauwelijks was Westelijk Nieuw
Guinea een zelfstandig gouvernement ge
worden of naast Thalia verscheen Eu-
tenpe. In georganiseerd verband wel te
verstaan- De eerstekamer-muziekavond
werd gegeven ten huize van Gouverneur
Van Waardenburg op 22 november 1951
later volgden er' nog uitvoeringen in
Hotel Berg en Dal en vooral in de gym
nastiekzaal van de MULO-school in
Noordwijk- Vele muziekminnaars heb-
ben van deze rust-gevende avonden ge-
noten- Toonde zich hier de levende mv-
ze, "ingeblikt" op de zwarte schijf kon
men haar beluisteren- Zulke concert-
avonden gaf men zelfs al in 1946, en
nog kan men ze aangekondigd zien in
de locale krant. Verder bestaan een aan
tal zangkoren, zoals "St- Gregorius" er
het Paulus-kapelkoorije- Zelfs heeft on-
ze s4ad enige malen zeer fraaie ballet-
uitvoeringen mogen beleven en eens
een openluchtspel - in november 1956 -
waar als voornaamste stuk "De Ratten-
vanger van Hameln" werd opgevoerd

Laat ons na dit alles de filmvoor-
stelHngen ook maar onder de kuns4 re-
kenen- Na 1945 werden regelma4ig open
luch4-voorstellingen gegeven', al spoedig
evenwel 4e Holiandia-Binnen in he4 zo-
genaamde Isan-gebouw aan de Ajapo-
straa4 (waar deze in 1959 nog plaa'-s
vonden) en in he 4 havenkwa.riier in he1

oude gebouw bij he KLM kan4oortje.
Oms4reeks 1952 kwamen ech4er ook open
luch4vertoningen nog voor, verzorgd
door de Diens 4 van Sociale Zaken- En-
kele jaren geleden verschenen een paar
concurrerende 4hea4ers, Oriënt en Rex
404 heden toe bestaande- Ook de so-
ciëteiten geven filmvoorstellingen ten
gerieve van hun leden-

Steppen we over van voornoemde
haft-beroerende ontspanning op de hei
senen-prikkelende activiteiten' Al bezi'
onze jonge stad dan geen "Tot Nut Van
't Algemeen" men trachtte toch ieder
het zijne te geven door in november
1951 een Kunstkring op te richten, die
ook lezingen zou verzorgen. Het enthou
siasme bleek te gering 4e zijn; de kuns4
bestaande "uitspanningen" Meerzicht er
Believen - beide aan het 3entanimeer- komen direct in de herinnering, an-
bleef zonder kring- In januari 1954 stak
men de koppen weer eens bij elkaar
ditmaal met meer succes- Op ongeregel
de tijden werden er causeriën gehouden

maar na 1955 is - indien ik mij nie4
vergis - deze organisatie ook w-'egge-
schimd.

Tenslotte kunnen jiog "losse" ontspan
ning: pogingen worden opgesomd, zoals
bijvf nbeeld door sommige oud-Leide-
jfesrs he1 vieren van de Derde Okto-
ber (reeds sedert 1954), met 0f _onder
dames. En laat ons de recepties ook
onder de rubriek ontspanning s4ellen- al denken velen daar anders over -een merkwaardig inkrimpend en uidij-
end maatschappelijk verschijnsel, soms
enige honderden en dan weer luttele
tientallen omvattend-

En dan staan wij aan de rand van
hel water en he 4 daarmee samenhan-
gend vertier- Namen als de reeds jaren
nex speedboat-races, wa4erskiën, zwem
men, enz. Wij denken dan ook aan de
amfibi-on4spanning, namelijk zwemmer
4e land in het Marine-bad aan he4 eind
van de Oranjelaan, of zwemmen in de
Jabau-kreek "ach4er" Har (Seven4h
FleeU) of in andere beken zoals bij
Ko'a Nica, e4c- Maar vooral denken
wij aan de prachtige Humbold*l-baai,
waarop de woorden van de dichter-
lijk^ opperkoopman Johannes Key4s
(door deze in 1678 neergeschreven toen
hjj de Sanggala-baai nabij Fak-Fak
zag) meer dan toepasselijk zijn:

Dees bay door Godes hand en wijs-
heid hier gewrocht,
Heeft ons veel ogenlust, en wondei
toegebracht,
En water zoe4 als melk voor^menig
dorstig hert,
die, na Neptuyn vermoyt, hier inge-

dreven weri- *
Aan de baai ligt het 1958 in gebruik
genomen gebouw van de watersportver-
eniging "Jachtclub Hollandia"-
Deze "Jachtclub" werd officieel opge-
richt in 1951, terwijl de quonsets cic
vroeger op cle plek van het tegenwoor-
dige gebouw stonden in 1952 werden in
gebruik genomen; in 1954 werd het ha-
ventje geheel vernieuwd. Hoewel he4
zeilen de basis van deze vereniging is
is he 4 amusement in genen dele verge-
ten, getuige de vele bridgedrives, dans-
avonden, roulette-avonden, e*c. Even-
eens s4erk aan het water gebohden,
vooral door zwemmen en baden, is he 4
restaurant "Moonlight Bay" te Base G
een ideaal s4rand, door een rif be-
schermd 4egen de oceaanrollers- De so-
ciëteit, "'t Zeepaardje" ligt W el dfcht
bij het wa4e_, maar bedrijft welf.nig
watersport; hel amusement van de le-
den weegt het zwaarste. In 1956 werd
di 1 aardige clubgebouw in gebruik ge-
nomen- Hier behoort ook vermeld \o
worden de sociteitsvereniging "Centrurr
\ifar"1 koif'-wfüg' "Cent.ifar". die einde
april 1956 haar gebouw in gebruik nam
Wel is door verhui/iing he4 bswon -van Ifar s4erk verminderd, maar de
vereniging leef 4 nog ste«ds- Doch kerer
wij naar de baai terug. Üe eers4e soos
de voorloper onge4wijfeld van de hui-

d"üe~Honandiase di4o's, lag op een heu-
ceï dichtbij de zee, nie4 ver van he4

4egenwoordige hotel "Berg en Da . . Dit

soos, ontstaan ons4reeks 1945, had de
schone naam "'t Slockershuys"- Menig

gezellig avondje, me 4 het uitzicht 0p de
maanbelichte baai, is daar gepasseerd-
maar al he4 aardse gaat voorb en de
laatste slok in dit slokkershuis ver
dween in 1952 (?) in de dorstige kelen
Thans slaa4 ter plaatse een woning.

Het is bekend, da4 vele nieuwkomer:

- mogelijk afkomst ui 4 Nederlandse«eSen als Amsterdam, Den Haag

cd- - he4 hier maar een saaie bedoe-
ming vinden, misschien uit onwetend-
heid" daar alle aanwezige verenigingen

hen nie4 bekend zijn, misschien ook uit
bl.as^heid- La4en zij bedenken da4 er
tien jaar geleden heel wat minder ont-
apanningsmugelijkhedwi waren dan
thans en dat ook in di4 opzicht de sa-
menleving alhier groeiende>is. Trouwens

als zij bruikbare ideeën hebben zullen
die stellig aanhang Verwerven. Door
aller gezamenlijk streven kan Hollandia
-ook in ontspa-nningsopzicht - later dar
bezongen worden met een variant OF

Vonders lofregels op Amsterdam.
Aan Noebai en aan baai, daai doe4

zich heerlijk open,
Zij die als koningin de kroon draag4
"* de troPSn' Dr- K.W- Galis

GLAS: "'t Is de laatste dagen nogal
koel geweest!"

FLES: "Heb ik geen plezier van ge-
had,, men greep mij toch wel!"

KRIPIKENKRU-PUKKRANT

ONS VERVOLGVERHAAL

Korte inhoud
De familie Verburg, met p«ter, Torn

en Spriet gaan emigreren naar Nieuw-
Zeeland. Ze ontdekken, da' hun oom ka-
rel in Nieuw-Zeeland is overleden.
Hij was van plan zijn daar verdiende
kapitaal mee te geven aan een vriend
de manke Rooie, die het naar zijn ou-
ders zou brengen.
In Christchurch maken, de kinderen Ver
burg kennis met Erik, een jongen ui4
Wellington.

Toen kwam op een morgen de brief
van vader uil Wellington ... ik ben er
in geslaagd om een huisje op de kop te
tikken, de 4 vrij redelijk te bewonen is
Eriks vader heef 4 mij er aan geholpen
"Hoera, riep Torn en lie4 een daverende
klap op de schouder van Erik neerko-
men. "Hou op, ik hoef er geen gebroken
sleutelbeen bij te hebben, een vers4uik-- 4e enkel is al voldoende.
Moeder en Sprie4 verdiep4en zich al in
be 4 probleem hoe ze het huis moeten in
rich4en. Pe 4er vroeg: "Moeder, gaan we
vandaag nog? De familie de Jong moes 4

er om lachen. "Heb je he 4hier nie4 naar
je zin?" Pe4er kreeg een kleur. "Maar
We begrijpen he4 best hoor .. " eigen
haard is goud waard ... dat geldt
hier ook in Nieuw-Zeeland. Als jullie
om 5 uur je bullen gepakt hebt dan kun
nen jullie de nacht over Cook S4rait
nog halen en dsn zijn jullie om 7 uur'
morgenvroeg in Wellington. "Doen, moe
der, doen .. . riep Spriet en rende al
naar haar slaapkamer toe. "Zeg oom
ton," zei Eric toen, vindt TJ he4 goed
cfet ik dan odk maar mee ga, anders
zou ik tWee dagen later gaa* en nu is

zen. Oom en tante vonden he4 bes 4 en
he 4 wel zo gezellig met elkaar 4t? rei-
zo kwam he4 da4 ze toen he4 s'avonds
donker werd me 4 zn vijven over he 4
perron in Ly4tle4on renden om de boo4
nog te halen. Daar Ing hun schip d->
"Shinemoa" al 4e wach4en. Torn had oe
kaar4jes in de hand en overhandigde
die aan de meneer die bij de ingang
s4ond. Me4een kwam er een stewardess
op hen af, die hun ieder hun hut lie4
zien- "Pe4er, old boy" zei Torn. "we
moe4fen vanavond krijgsraad houden.
Als jij nu Eric even waarschuwt dan
zal ik moeder proberen om te pralen
to 4 een langer verblijf in de lounge, dar
kan 4enminste Sprie4 ook nog van de
pariij zijn. Ze vergeeft het ons anders
nooit.
Moeder wilde juist wel vroeg naar bed
gaan. He toe Mamsepaps, mag ik nep
even opblijven" smeekte Spriet. "Geer
kwestie van, morgen is he4 een verrnoer?
ende dag voor ons allemaal . . "
"Vijf minuutjes dan, da 4 mag toch wel?"
"Nou voorui4 dan maar ..." en weg
vloog Sprie 1. Ze vond de jongens on.
het afgesproken achterdek. "Vlug jon-
gens, 'k heb maar vijfminuten wat ; s
er allemaal aan de hand. "Torn ver-
telde nog eens van het vreemde briefje

"Mie4ers, gaan we die manke Rooie lek
ker zn 'ges4 olen geld af4roggelen" riep
Sprie'4 opgewonden uit. "Hou je mond
jij, wan4 nu komen pas de moeilijkhe-

den ..." ging Torn verder op bedaar-
de toon-

DIT IS NIET VAN MIJ!
Dit wordt een wonderlijk raadsel. De

niet ingevulde woorden of delen van
woorden moet je zelf vinden. Schrijf
ze dan netjes achterelkaar en je zult

een rijmpje vinden, dat de kop (van

deze rubriek) rech4vaardigd.
Van wie is ...?-. he4 van jou? Nee. . . mij is het niet, wan 4 . . n s4ij'
is heel anders. De Mustang .. . ook
nie4 presen4! . . was .. . .s- Nisschien
is er de volgende keer ie4s . . !

Adres: DIT IS) VAN MIJ.
"Nieuw-Guinea Koerier"

Oranjelaan Hollandia.
DE TJITJAK

Een tjit'jak zat te wenen
Had pijn aan al zijn tenen,
Daar boven op een tak.
Maar dat Was gauw verdwenen.
Toen plo4s dat takje brak.

PUZLLE.
Trek vijf lijntjes verticaal naas4elkaai
en %'ijf lijntjes horizontaal daar door
heen. Je krijgt nu vier maal vier hok-
jes. De fovens4e nummer je van 1— 4
Nu vul je in:
1 Hor. en vert. : kleur
2 " " " : regelmaat
3 « " " : rivier in Duitsland
4, « - " : jongensnaam

■y\.iad '-I3PO -ap-to 'pooH
■Ciq ,aiu JO sbm 'Cm* «ba st na jdo

HET ARABIERTJE

Het vrouwtje nam, heel voorzichtig

het buisje van de jongen tussen haai
tanden en 4rok hem zo een eind vooi

naar de waterplas Toen ze moe werd
nam de vader de 4aak van haar over.

Eindelijk bereikte de jongen hi
ter. dat wel half verzand was d
zandstorm, maar 4och was er noj
no?g over.Gretjg slurpte hij het voch4 op en
maak;te zi jn gezicht na 4. Hè dat friste
"P'Maar hoe moes 4 dat nu verder gaan
nU*hij alleen tussen kamelen was te-

recht gekomen. '4 Was zeker een stel
"IÜO kamelen, of een troepje. aa 4 van

Se' karavaan was weggeraakt. En alles

deed hr*n zon pijn. Zou hij iets gebro-

ken hebben? Ja, zijn enkel die was ze
nfken gezwollen en deed vreselijke

nijn Kreunend ging hij weer liggen.

na-r kwam de kleine, slimme Siimra
aangesprongen. Hij had een pak deken'
tussen 'de *anden en legde die bii de

]°DSeerjongen, die Aleppo hee44e. klopte

he* kameel4ie op de nek. "Dank je. goed

zo" riep hij verheugd ui 4. Maar Simra
smong achteruit. Hij was niet gewend

me4 mensen om te gaan. Toch vond hri
"et prettig om geprezen te wordenj en
hij draafde weg en sleepte ook de kol

%e^h,« lén van de dekens een
hoofdkussen gerold en daar_ lai Injnu

tevreden rond 4e kijken- De kotter Kree.

Ml makkelijk open en wa 4 een heerlijk-

heden rolden daarui4- Ten eerste een
We s'rooien zonnehoed, verder witte
manne-kleren, garen, naaigerei. eer
_Saar, een dolkmes, een pistool en ge-

weer me4 pabonen, lucifers en tabak
kaarsen en dan nog schoenen en blikjet

eten en tenslotte nog een verban drom-
mel.



Misplaatste april-mon van C.W.N.G.
De Engelse 4aal heeft vaak wat de

Nederlandse nie4 heef 4. De. mogelijkheid
om met één woord aan te geven wa 4
men in he 4 Nederlands 4en minste me 4
enkele woorden moet zeggen.
Een van die woorden is: S/.\NE.
Dit begrip omva4: (gezond van gees4'

'i) bij zijn vers4and.
Wij dach4en er aan hoeveel woorden

er in het Nederlands nodig waren om
te verklaren wat er in ons om ging
toen wij kennis namen van het volgen-
de telegram, da 4 door he 4 hoofdbestuur
der CWNG aan de ü Ei men
landse Zaken gezonden werd:

wensen uitdrukking 4e geven aar
erns4ige verontwaardiging over de re-
denen welke geleid hebben to4 verV-
scherping rassen 4egens<eHioger. :-
Afrika, s4op. Zagen hierin aanleiding
ons 4e wenden 4ot gouverneur ve
ons inziens gevaarlijke mental
kond uit de plaa4selijke dagbla
van de laa4s4e maanden, sop. Verbonde
bestuur CWNG/Persekding.

In he 4Engels vonden we er het woord
"SANE" voor een begrip da4 hoel onze
Hvijfel weergeef 4.
We hebben lang nagedacht, gezocht in
de richting van he 4 carnaval, da 4 juis4
uitgelaaid is, maar 4och al voorbij
is. We hebben hier en daar

.d, de telegramcopie laten zien. Er
-■■-~ e schouder-oph

■iele gezichten
4end in een schaterlach. Mensen, die
"'wetend", grinnikkend zich voorispoe-

en ons lie4en s4nan over de schou
der roepend: "goedgeslaagd". Waarop
wij de volgende aanschoten .... me'
he'zelfde resultaa4.

En zo blijven wij dom. En we maak
ten ons ongerust. We dach'en een mo-
ment dat we communisten tot vakbond::

leiders hadden die de zaken zo "falie-
kan4" konden omkeren en nu handig
gebruik zouden maken van de 4oes4and
in Zuid Afrika om ook hier zo iets {e
beginnen. Juis4 omdat he4 van he4zelfde

idsbestuur afkwam waarover we
eerder schreven dat ze op de verkeerde
weg waren, 4oen me 4 hun betoging or
Sentp.ni. U weet, een axioma van de
"anelere zijde', waarmede wij dan Mos:
kou bedoelden, is nu eenmaal de urder
in de schoenen 4e schuiven wa 4 men
zelve wil. Dan wordt de aandacht af-
geleid. En kun je he 4 toch lekker doen
wijzend op de ander, zoda4 de aand.tch1
op hem gerich4 is.

We waren er gewoon confuus van.
We wis4en niet wat 4e zeggen en kon-
den de zaak me 4 voor waar nemen.

We rilden bij de gedachte dat het
erns4 kon zijn en een dergelijke ei uit-
gebroed kon zijn door ambtenaren van
he Gouv Nederland;
Nieuw G...
Ambtenaren die, i we aannemen,
4och wel denken!

We waren teneinde raad da4 wij z<
weinig begrip konden opbrengen vooi
wa 4 een ander bedoelde. We specu-
leerden op een goeie geest die ons zou
inlieh'en i zij zon pre' had r;r>
die wij he4 telegram lie4en zien.

He4 was o.i. een hoogst ernstig
We stonden op he 4 punt Z.F.. die in he 4
telegram genoemd werd opheldering 4^
vragen en konden ons nog juisl bedwir
gen bij de gedach4e dat Zijne Excellen-
tie toch wel betere dingen te behande-
len heeft dan misschien een grap . . .
grap .... grap. NU wis en we hel op-
eens!

He 4 v/as gisteren 1 april.

Naar onze smaak, overigens een flauw
aprilgrap.

Aankomst Gaisseau
"Naar wij van officiële zijde vernemer

wordt de leider van de fikmexpedi'ic
die dwars door Nieuw Guinea is
ken, de heer Gaisseau maandag varia'
4 uur n.m. verwach4 aan de steiger hr
de Werf.

Zonnevlekken storen
radiouitzending

Zonnevlekken hebben he 4 gehele Au-
stralische 4elegraaf en radioverkeer me-
andere landen gisteren geheel verstoord
De Australische telefoonverbindingen»
met Europa. Azië en Afrika waren se-
dert gisterochtend uit de luch4.
De eerbindingen over de Pacific (me 1
Amerika) werden na ongeveer 6 uren
hers4eld. 't Telegraafverkeer werd evei
eens ges4oord en 4elegrammen kwamen
verminkt door.
Een woordvoerder van Australic's 4ele-
communica4ies commissie zei da 4 de zon
nevlekken intenser schijnen dan nor-
maal, terwijl meerdere stoornissen ge-

durende he 4 week einde kunnen wordeo
verwach4.

Prem. van Rood - China
naar Birma

De premier van comuunistisch Chine
Tsjoe En-lai komt voordat hij volgende
maand naar India gaat eerst nog drie

' Birma. Hij is daartoe uitge
nodigd door de Birmese regering.
Tsjoe wordt op 16 april in Rangoon vei
wacht.
Zijn bezoek aan India heeft plaats van
19 tot 25 april.

Stembus uitslag in
Argentinië

De eindui4slag van de pariemen4sver-
kiezingen in Argentinië toont aan da'
de grootste groep kiezers blanco heefl
gestemd, namelijk 24,9 procen4. De
grootste opposi4iepar4ij, de radicale
volksunie, kreeg ne 4 ie4s minder: 24,7
procen4 en de regeringspartij van pre-
siden4 Frondizi brach4 het nie4 verde
dan tot 21,5 procent.
Onder de blanco-stemmers bevinder
zich velen die hun stembiljetten oninge
vuld lieten op aanraden van de commr
nisten en Peronisten.

Omdat maar voor de helft van de 9?
zetels in de Kamer van Afgevaardigden
werd gestemd, bleef de meerderheid
voor de Frondizi's partij behouden.
De partij zag hel aantal zetels slinken
van 133 tot _08, zodat haar overwich4
niet groo4 meer is.

Infiltratie van Chinezen

De Indiase premier Nehroe heeft in
het parlement in New Delhi meege-
deeld, dat met de Tibetaanse vluchtelin
gen ongeveer vijftig Chinezen het land
zijn binnengekomen.
Daarvan zijn er een of twee ontsnap4
die zich nu in Calcutta ophouden.
Nehroe voegde eraan toe dat dergelijke
activiteiten scherp worden gecontro-
leerd.

Getrouwd:
EMILE VICTOR BEOUWER

en
THERESIA NEYENDORF

Deventer, Regges4raat 18
Apeldoorn, van Swietenlaan 1

VOOR EEN
Gezellifje zaterdagavond mfct goede
dansmuziek waar veel animo voor is
naar de

'MOONLIGHT BAY"
Dagelijks geopend to 4 middernacht.
Bestellingen worden thuis bezorgd.

DISCO HO"SE
Wij maken onze geachte cliën-tele e»
op attent da 4 onze gramofoonpla er
thans bij de GeJ'or. v. Motman zullen
worden verkocht.

(Dok VIII naast winkel 51)

"DISCO HOUSE"
P.s. juist ontvangen "Traveïing Light
Nina & Frederik.

TENNISVERENIGING
HOLLANDIA BINNEN

De speeldagen zijn m.i.v. 4 april als
VOlgt;
Klasse A: Woensdag en Zaterdag
Klasse B: Maandag en Donderdag
Klasse C: Dinsdag en Vrijdag

Bij het kantoor voor beVclkingszaker

in Dok II kan met ingang van 1 m> '

a.s. een COMMIES worden geplaatst
Type bekwaamheid vereist.

LUCHTPOSTS_LU_TINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah —
Biak (extra 06.30 uur.)
Dinsdag: Wamena.
Woensdag: Biak — Manokwari — Lae— Sydney.
Vrijdag: Biak — Manokwari — Sorong— Amsterdam — Djakartia.
Zaterdag: Biak — Manokwari — Sorong— FakFak — Amsterdam.
Voor nadere inlichtingen *elf. Hla. 114

Het Nederlands efllal is voor de wed
strijd van zondag a.s. tegen Bulgarije
als volgt samengesteld:

De Munck (DOS)
Wiersma Mijnals Kuys
.PSV) (Elinkwijk) (NAC N

Muller Klaassens
(Ajax) (Feyenoord)

Groo4 Rijvers
(Ajax) (Feyenoord)

v.d. Kuil v.d. Linden Moulijn
(PSV) (DOS) (Feyenoord^

filmprogramma
ORIËNT THEATER

ver4oont heden 2—4 en morgen 3—4
Première van één van de groo4ste pira-
ten films:

"PIRATES OF TRIPOLI"
in Technicolor.
me 4 Potricia Medina en Paul Henreid
Sensationele heldendaden,, onderwater
gevech4en om gezonken scha4.en, span-
ning en avon4uur.
MATINEE: morgen aanvang 10.15 uui
v.m.: Gemengd programma: teken-, lad-
en natuurfilms Entree f 1,— p.p.
Holl.-Binnen heden 2-4: THE INDIAN
FIGHTER met Kirk Douglas.
Sen4ani heden 2-4: SHE PLAYED WITH
FIRE me 4 Arlene Dahl.
HAVEN maandag 4-4 en dinsdag 5-4

"SHE PLAYED WITH FIRE"
Een zeer goede gans4erfilm met Jack
Hawkins en Arlene Dahl. Subliem spel
van Jack Hawkins, een der sterren var
"THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI"

„3)e Heeftvoo: u.\
Paaskaarten, P'akband in diverse Breedtes, boekensteunen,
Boterhampapier, Patronenpapier, Pakpapier, Kaftpapier,
Kastpapier, Doorslagpapier, Bankpost, Fotoalbums, Geld-
Kisten, Huiswsrkboekjes, Kasboeken in diverse uitvoe-
ringen, Kleurpotloden, Passerdozen, Telmachinerollen Bo-
terhamzakjes Bindtouw, Merkinkt, Verfdozen' Schrijfma-
chineiinten Carbon, enz. enz.

PHOTQ

„^an X'eiir*?.!"
De CINEMAX FILM-camera's

zijn er weer 1
Uitgerust met de standaard en
telelenscn 1.9- die U haarscherpe
opnamen opleveren - 6 snelhe-
den- solide mechanisme in een
lederen camera tas.

voor de zeer billijke prijs van
f 375.- en f 425—

SPORT
„Wan Xetireii"

OUICK- voetbalschoenen, voet-
balshirts en broeken,

RUPAX en CEBO = tennis-
schoenen, tennissokken,

ïino shirts, voetbalpompen en
zo vele andere artikelen meer!

Judo-Gis en broeken.

Volley-en voetballen binnen-
kort te verwachten.

Philips radio's -
Glasheldere ontvangst

Selectiviteit, akoestische kwaliteit en betrouwbaarheid zijn
de kenmerkende eigenschappen van de Philips wereld-
ontvangers. Een Philips toestel brengt -temmen en klan-
ken uit de gehde wereld in Uw huis.

PHILIPS.
meer waarde voor Uw geld

-1 ■

Weike bouwmogelijkheden zijn
er? Weike formaliteiten moeten
worden vervul;'
financiering warden
Neem B.G. in de arm om U voor
te lichten en te helpen!
Als u bij B.G. gaat sparen .'.
orr. zqu u dd< be-
ginnen 1)ontvangt u gereg
8.G.-tijdschrift dat u code hoogte
houdt van het bouwen in Ni
land. Heeft u eenmaal volde
eigen geld bijeen (tenminste een
paar duizend gulden,maar u mag
ook meer sparen) dan zal B.G. u
graag helpen, uw bouw-idealen
te verwezenlijken. De financie-
ring? De paoerassenboel? Zorg
dat 't een goed huis wordt? Alles
dingen waarbij B.G. u hel.-jan kanl
Maak kennis met B.G! Vraag
een brochure „De moderne weg
naar het eigen huis" aan bij
W. P. Hamers, Bureau Luchtvaart,
Hollandia Dok 11.

$Rouw!cnds Mede!*.
landse G-meenten
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