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Regerings-antwoord op vragen
Tweede Kamer

Het ANP heeft een beknopt uittrel*-
sel doorgeseind van de 4 uur en 20 mi-
nuten durende rede die minister Xox°-
peus en staatssecretaris Bot hebben ge-
houden over de begroting van Nieuw
Guinea in antwoord op de in de Tweede
Kamer over dit onderwerp gestelde vra
gen. Dit uittreksel la4en wij hier volgen

In deze rede deelden zij mede, zoals
wij gisteren reeds hebben gemeld dat
in de loop van het parlementaire jaar
een Nieuw Guinea Raad zal worden in-
gesteld die in he 4 openbaar zal verga-
deren. De overgrote meerderheid van
die Raad zal bestaan uit Papoea's. In
het begin zal de Raad slechts adviseren
maar zijn invloed op het bestuur word 4
steeds groter. De Nederlandse leden
moeten hierbij het goede sxiorbeeld ge»
ven.

Di* Jaar ::....!' een Papoea vrijwilli-
gerskorps opgericht <_at de politie zal
bijstaan en eventueel zal helpen bij de
verdediging van Nieuw Guinea.

De Nederlandse regering werkt aa n
een grootscheeps tienjarenplan voor
de economische, culturele, sociale en be-
stuurlijke ontwikkeling van Nederlandf
Nieuw Guinea in drie fasen.

In plaats van een "blanke" gemep .
teraad voor het westerse Hollandia
moel er een groepsgemeenschap komer
voor Hollandia en omgeving waarin dr
Papoea's de meerderheid vormea.

Op Biak komt een scholingscentrum
voor Papoea's die in vertegenwoordigen
de lichamen worden opgenomen.

De Nederlandse regering wil bevor-
deren dat er weer een ?roep Kamer-
leden naar Nederlands Nieuw Guinea
gaat. Zij hoopt dat deze afgevaardigde:'
speciale aandacht zullen besteden aai-
de ontwikkeling naar zelfbeschikking
De vroegere bewoners der Kei-eilanden
zullen niet worden overgebracht naar
Nederlads Nieuw Guinea als de Nieuw
Guinea Raad er tegen is

De verantwoordelijkheid voor Neder
lands Nieuw Guinea ook voor de ver-
dediging ligt bij de Nederlanders.

Er zullen maatregelen worden genoi
men tegen de Indonesische infiltratie-
techniek.', Hét vliegkampsc;hip "Karel
Doorman" wordt naar Nederland'
Nieuw Guinea gezonden om aan de be-
volking van Nieuw Guinea de zeken
heid te geven dat Nederland dit gebied
niet i n de steek laat. In de ruimen zal
de "Karel Doorman" een beperkt aan-
tal straaljagers meenemen voor diens'
op Nieuw Guinea. Wil men op Nieuw
Guinea rus4ig werken, vreemd kapitaa 1

aantrekken e.d. dan mag niet de indruk

bestaan dat Nederland bereid is zich
ui Nieuw Guinea terug te trekken. Om
de Indonesische di.ieigemen.ten behoeft
men zich niet bezorgd te maken, Neder
land doe 4 -vVat een goed huisvader bei-
hoort te doen. Bezwaren van NAVO-
zijde zijn er niet. rje "Karel Doorman"
heeft alleen in tijd van oorlog NAVO-
taken. De regering behoeft de Kamer
niet jn e lichten over uitzending var
zeedienstplichtigen; deze afspraak geld
slechts ten aanzien van de land- en
luchiimachtdienstpliehtigen. "De politie-
ke repercussies zijn gering want nie-
mand gelooft in zijn hart dat Nederv
land agressief zal gaan optreden".

In zijn deel van he 4 antwoord van de
regering verklaarde minis4er Toxopeu:
he 4 voornemen te hebben 4e zijner ï-je'
Nieuw Guinea te bezoeken.
Er word4 naar gestreefd he4 mogelijk
te maken dat de autochtone bevolking
gebruik kan maken van het zelfbeschik
kingsrech4. He 4 noemen van een "fa-
tale" da4um leek de minister hoogst on-
gewenst. De autochtone bevolking za'
daarin moeten meespreken. De regering
heeft een duidelijk werkprogramma er
haar staat ook een tijdschema voor oger
We willen hierbij geen perfectionisme
en wachten niet tot het laatste proel-
schrift van do laa4ste academicus. Na-
tuurlijk zal wanneer de zelfbeschikking
tot stand komt er een zekere voorhoede
zijn, aldus minister Toxopeus.

He4 scholenplan, aldus de minister
moe' worden tot s4and gebrach4 na ovei
leg van he 4 gouvernemen4 me 4 missie
en zending. Spreker ging in op de kwes-
tie katholieke primaire middelbare
school te Hollandia en refereerde aan
zijn vroeger schriftelijk _an .voord op
vragen. De minister merkte op da 4 de
toenmalige regering en he 4 toenmalige
gouvernement de subsidies aan de PMS

te Hollandia hebben,bevestigd. Men ma§
van hem niet verwachten dat hij deze
subsidie gaat schrappen. De huidige
regering mag nie4 terugkomen 'op deze
beslissing. Zal nu de regering een r.k
school gaan subsidiëren, waardoor de
verhouding schever zou worden ge4roki-
ken? vroeg de minister zich af. Naar
zijn mening moet er een scholenplan
komen da 4redelijk is voor allen en aar
de zending geef 4 wat aan de zending
toekomt. Naar zijn opvaittling zal de
r.k. PMS te Merauke moeten worden
gesticht.
Aan een regeling van ambtenarenzaker
wordt gewerkt. Het is nodig dat aan
de ambtenaren een redelijke s4atuf
wordt gegeven, aldus minister Toxopeuf

Het ANP zal morgen over deze rede
verdere gegevens verstrekken.
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Hawker - Hunter straaljagers
naar Biak

De defensie van Nederlands Nieuw-
Guinea word 4 versterkt me 4 een aan-
tal "Hawker-Hunter straaljagers van de
Nederlandse luchtmacht.
De toestellen zullen door he 4 vliegdeki-
schip "Karel Doorman," da 4 binnenkort
voor een reis naar het Verre Oosten
vertrekt, worden overgebracht.
De jagers worden voorlopig gespio-
neerd op he4 vliegveld Mokmer op
Biak. De "Doorman" neem 4 tegelijker.-
tijd onderhoudsapparatuur en onderde-
len voor de Hun*ers mee, maar he 4

vliegveld en grondpersoneel wordt la-
ter uitgezonden.

De jagers die naar Nieuw-Guinea
gaan zijn reservetoestellen van de Ne-
derlandse luchtmacht, zodat de opera-
tionele krach 4 van de luch4ma-ch4 in Net-
derland zelf er niet door word 4 aange-
4as4. De "Karel Doorman" zal met di4
Hun4er vervoer zijn eigen 4oes4eler
thuislaten, maar de Seahawk-straalja-
gers die eveneens tot de normale uitrus-
ting van he4- vliegdekschip behoren, blij
ven aan boord, ,



KERKDIENSTEN
Evangelisch Christelijke Gemeenten.

7e Lijdenszondag, 10 april 1960
HOLLANDIA
Pauluskapel 8.30 uur Dr. F.C- Kamma.
Kloofkerk 18.30 uur. Ds. J. Drost.
Openbare geloofsbelijdenis
Chr. Mii. Tehuis 8.45 uur Ds. A. Rigters
(Marine Kamp. gem.)
HOLLANDIA BINNEN
Nieuwe Kerk 8.30 uur Ds. J. Drost.
Nieuwe Kerk 17.00 uur Ds. W. S(irag.
Ifar 10.30 uur Ds. W. Sirag.

1945: ”Kleine mogendheden, sluit Uw
gelederen, anders zul4 U door Uw gro-
tere bondgenoten onder de voe4en ge-
lopen worden!".

Op de Benelux-minis4erconferentie
van 20 februari schijn 4 men van beide
zijden zulke concessies 4e hebben ge-
daan dat de ratificatie van de econo-
mische unie bijna verzekerd is. De Ne-
derlanders hebben toegestemd in een
heropening van de onderhandelingen
over het Schelde-Rijnkanaal; de Bel-
gen hebben erin toegestemd hun grenzer
open te houden voor Nederlandse groe^
te en fruit, zelfs als onder de condities
van de Euro-markt de grenzen voor
produkten van de EEG-partners geslo-
ten kunnen worden, evenwel op voor-
waarde dat Nederland beïnvloeding dei
Belgische prijzen zal voorkomen. Dit
betekent niet alleen dat alles thans in
orde is. Maar de Benellux-regeringen
zijn zich bewus4 geworden da 4 de unie
van wezenlijke waarde is om de belan-
gen van de drie landen binnen de EEG
te beveiligen.

De Benelux-landen zijn overtuigde
vrijhandelaren. Zij betreuren de schei-
ding tussen de Zes en de Zeven op-

recht en zijn afkerig van het Frjanse

protectionisme. Zij willen in geen geva'

hun belangrijke markten in Groot-Brit.
tannië en Skandinavië verliezen.

Thans is nodig een snelle ratificatie
van de economische unie en een krach-
tig nastreven van een gemeenschappe-
lijke Benelux-politiek binnen de EEG
Dit laatste vereist echter de oplossing
van de belangenconflicten tussen Bel-
gië en Nederland. Hiervoor behoren
groepen in heide landen offers te bren:
gen. Bovendien moeten de Belgen niel
voortgaan toe te geven aan de wensen
van de grotere EEG-partners om stem-
men te krijgen voor de vestiging van
de organisatie der Gemeenschappelijke
Markt in Brussel. En tenslotte is nodig
een beter begrip voor de noodzaak dei
Benelux onder de bevolking van de
aangesloten landen, met name in in-
dustriële, agrarische en handelskringen
Er is ernstig gevaar gelegpn in uitstel
nu de vorming van de Gemeenschappe-
lijke Markt wordt bespoedigd.

Vreugdeloze
herdenking

Zuid Afrika heeft gisteren het feit
herdacht dat 0p 6 april 1952 de KaapV-
kolonie werd gesticht door Jan var
Riebeek. Het was een openbare faestu
dag maar de politie had uitgebreide
maatregelen genomen, omdat nieuwe
onlusten werden gevreesd.
Dinsdagavond heeft de politie bij Nyan-
ga bij Kaapstad op een groep Afrikaner

geschoten. Volgens de autoriteiten vie-
len zij een patrouille aan die werkwil-
lige arbeiders naar huis bracht.
Vier Afrikanen werden gewond.
Zwaarbewapende politie en troepen
hebben vandaag ten zuiden van Durbar
een omheind gebouwencomplex waar
4500 Afrikanen wonen, omsingeld.
He 4 complex moet ontruimd worden en
de politie zouden er duizenden wapens
voor he4 merendeel knotsen, hebben ge-
vonden. Driehonderd Afrikanen werder
gearresteerd. Er werd niet geschoten.

Dr.Banda naar Londen

De leider van de na4ionalis4en in
Nyassaland. Dr. HasUgs Banda is naar
Londen vertrokken. Hij zal daar eer
conference over de toekomst van zijr
land bijwonen. Zijn reiskosten worden
be4aald door een onafhankelijke Bri 4se
televisie maatschappij, voor wie hij za'
optreden.
De Afrikaanse leider werd bij zijn ver-
trek uitgeleide gedaan door een enor-
me menigte. Dr. Banda werd vorige
week vrijgelaten en had sindsdien enke
Ie keren een onderhoud met de Bri'se
minister van Koloniën, MacLeod.

Lek in NATO

De internationale opwinding over dt
vestiging van de Westduitse depots ir
Spanje is een betreurenswaardige scher
ding van geheimen door een lid van de
kleine groep van NATO fuctionarisser
die van hel informatief overleg tussen
Duitsland en Spanje op de hoogte warer
Dit zei gisteren de 'Westduitse minister
van Buitenlandse Zaken Von BrentaiK
in de bondsdag in Bonn. Hij zei dat he
niet bevorderlijk is voor het vertrouweo
in samenwerking.

Over de betrekkingen 4ussen West-Duit;
land en Spanje zei minister Von Bren-
tano dat zij n regering de eeuwenoude
vriendschappelijke betrekkingen tusser

de beide landen wil hervatten en ver-
stevigen. Hij zei voorts dat West-Duits-
land het informatief overleg met Spanje
over militaire depots had geopend om-
dat dit land op het ogenblik loyaal aan
de kant Van he4 wes4en staat.

Kennedy overwinnaar
in voorverkiezingen

De katholieke democratische senatoi
John Kennedy hese*4 de voorverkie-
zingen van het Amerikaanse president-
schap in de staat Wisconsin gewonnen
Ook bij de verkiezingen in New Hamp-
shire was de 42-jarige Kennedy als eer-
ste uit de bus gekomen. In de staat|
Wisconsin is ongeveer 30 procent van
de bevolking katholiek. In de gehel,e
Ver. Staten bedraagt dat percentage 23
Senator Humphrey werd Kveede in de
race om het kandidaatschap met onge-
veer 30.000 stemmen minder dan Ken-
nedy. Vioe-presiden4 Nixon de enige
republikeinse kandidaat kreeg ongevesi
47.000 stemmen minder.

Belasting-Perikelen in
Engeland

De Engelsen in het algemeen en o<Jk
een deel van de conservatieve Lager-
huisleden zijn heftig' gebeten op de mi-
nister van Financien Heatbcoat Amory

en meer in het bijzonder op diens be-
groting voor het komende belastingjaar

Vooral de voorgestelde verhogingen
van de accijns op tabak ligt de Engel-
sen zwaar op de maag-

Een aatal aanhangers van de minister
in het: Lagerhuis heeft al geweigerd
over de begroting te stemmen.

Het conservatieve blad de Daily Te-
legraph schrijft dat nog veel meer La-
gerhuisleden hetzelfde zouden hebben
gedaan als er tijd was geweest om zich
4e organiseren. Andere gro4e bladen
zijn van dezelfde mening. De begroting
stelt verder voor om de accijns op de
dure dranken te verlagen en de ver-
makelijkheidsbelasting voor de bioscoop
af te schaffen, maar de prijzen van dje
plaatsen blijven hetzelfde omdat de
filmindustrie van plan ;is due baten
zelf op te strijken. Aan de andere kant
verschaft de nieuwe begroting verlich-
ting aar. hen die hulpbehoevende fami-
lieleden bijstaan.

Begroting 1959 voor
N.N.G. aangenomen

De Tweede Kamer heeft de begro'ing
1959 voor Nederlands Nieuw-Guinea
aanvaard. Minister Toxopeus en staats-
secretaris Bot, hebben voor hun uitvoe-
rige antwoorden veel begrip gevonden.
Alleen in vierband met de reis van he<t
vliegkampschip "Karel Doorman kwam
scherpe oppositie van de P.v.d.A., wel-
ke de regering niet van besluit hebben
doen veranderen.
Minister Toxopeus zei dat de NATO de
"Karel Doorman" op he1 ogenblik nie4
nodig heeft, het NATO-commando is op
de hoogte van de reis naar Nieuw-
Guiinea en gaat ermee aceoord.

Volgens de minister zijn ook de poli-
4ieke repercussies bekeken.
De begro4ing werd aangenomen zonder
hoofdelijke s4emming.

MATTHEUS PASSION IN
KATHEDRAAL NOORDWIJK

A.s. zondag (Palm-zondag) 10 april za 1

in de Kathedraal te Noordwijk he 4
Ma44heus Passion in de Mengelberg-uit-
voering ten gehore worden gebracht.
Aanvang 19.u 30
Voor de uitvoering van dit werk zullen
belangstellenden aan de ingang van de
kerk gratis tekst en inleiding van h;e4

werk worden beschikbaar gesteld.

Radioprogramma
ZATERDAG 9 APRIL 1960
12.30 uur Programma-overzicht. 12.33
uur Ralph Marterie en zijn orkest 13.00
uur Nieuws 13.10 uur Marinierskapel
13.25 uur Ar 4 Mooney en zijn orkefe*
13.40 uur Sportjournaal door Bob Spaak
14.00 uur Small Combo Concert 14-30
uur Sluiting.
20.00 uur Herhaling Nieuws, weerbericht
20.14 uur Muziek op verzoek 21.00 uur
Eine kleine musikalische ÊJchwarmerei
(gr. pi.) 21.25 uur Fiësta Iberica. Thota|
Kelling en zijn ensemble 21.45 uur Mau
rice Larcange (accordeon) speel 4 popu-
laire melodiën. 22.00 uur The Beverly
Sisters, zang 22.15 uur Musical nightcap
a. Johnny Douglas en zijn orkest, D Pat
Boone, zang 23.00 uur Sluiting.



Onrustig Afrika
Betwistegebieden

"The Times "schrijft;
He4 gevaar is latent aanwezig dat sommige jonge onafhankelijke Afri-

kaanse staten vijandelijkheden zullen krijgen terwille van betwiste, grens-
gebieden. In vele gevallen hebben zij sterke argumenten om hun grenzen
te herzien. De door de koloniale mogeniheden in de 19ö eeuw getrokken gren-
zen dragen een kunstmatig karakter die geen rekening houden me 4 etnische
scheidslijnen.

Een van de meest gevoelige grenzen
is die tussen Ghana en het door Frank-
rijk beheerde deel van Togoland, da 1
deze maand onafhankelijkheid verkrijg'
(Ook een andere be4wis4e grenslijn, die
tussen Ethiopië en Somaliland, komt
dit jaar geheel onder Afrikaanse con-
trole.)

Een grote en begaafde stam, die der
Ewes woont aa n weerszijden van de
grens tussen Ghana en Togoland. En-
kele jaren geleden woonden de Ewes
in drie gebieden, doch teen de Goud-
kus4 onafhankelijkheid verkreeg, werd
het door Engeland beheerde deel van
Togaland na een plebiscie4 bij de nieu-
we staa4 Ghana gevoegd. Hier wonen or
geveer een half miljoen Ewes, in Frans
Togoland 175.000.

Kwame Nkrumah en Sylvanus Olym-
pio, de Togolese premier, Hebben hun
mening al duidelijk doen blijken. De
invloed der Ewes is in beide larder
sterk. Olympio is in de Verenigde Na-
4ies al lang als kampioen van hun een-
heid opge4reden. Gbedemah, wellich4 de
machtigste minister na premier Nkru-
mah in Ghana, behoort eveneens to4
deze stam. Alle Ewes wensen ongetwij-
feld unificatie, maar over de manier
waarop deze tot stand moet komen
verschillen zij van mening.

Enkele weken geleden publiceerde de
reïering vrrn Ghana haar ontwerpgrond
wet voor de republiek. Hierin was een
voorziening getroffen voor de integra-
tie van "de thans buiten Ghana woon-
achtige bevolking".
Dit werd in Frans Togoland als een
dreigement opgevat. In de vorige week
beschuldigde Nkrumah in een nota aar
de Franse regering (die tot 27 april de
verantwoordelijkheid draag 4 voor Togo-
lands buitenlandse betrekkingen) de Te
golese regering van het voorbereiden
van een aanval: training van "vrijwil-
ligers", bouw van bruggen om rebellen
in staat 4e stellen Ghana binnen te 4rek
ken. en publikatie van kaarten waarop
delen van Ghana bij Togoland waren
gevoegd.

De regering van Ghana heeft thans
ren aantel mensen in he4 vroegere Brits
Togoland gearresteerd.
Olympio heef 4 op zijn beurt de beschul-
digingen van Nkrumah weersproken er
Hammarskjoeld ingelich4 over he4geen
er gaande is.

Het is moeilijk te beoordelen of en
hoe gevaarlijk de si4ua4ie is. De Ewes
in Brits Togoland zijn altijd verdeeld
in hun sympha4ieën geweest.
Na he 4 plebisciet moest de GHanese
regering leger- en poli4ie4roepen naa^
dit gebied zenden. Nkrumah is geneigd
de ontevredenen steeng te bewaken
maar in dit geval zijn de mogelijkheder
van troebelen geenzins uitgesloten. Tocï"
schijn 4 de ontwikkeling van chronische
onrus 4 in he 4 grensgebied tot aan eer
openlijke oorlog nog een lange weg.

De vorming van een unie tussen Gha-
na en Togoland, analoog aan die tussen
Ghana en Guinea, is misschien de beste
manier om het Ewe-probleem te rege-
len. Als er vijandelijkheden uitbreker
zouden zij tenslotte leiden tot verdie-
ping van ,de kloof, die toch al dreigt
te ontstaan tussen de vroegere Britse
en Franse koloniën in West-Afrika.

GEEN UNIFICATIE
Er is echter nog geen harmonisatie, laa'
staan unificatie, in de financiële en fis-
cale sectoren en er bestaat nog geen
monetaire unie (waar overigens ni_t
naar gestreefd is.) Tekenen van harmo-
nisatie in de legale en de.sociale sferen
ontbreken eveneens.
Deze tekortkomingen en gebreken zou-
den echter geen struikelblok voor de
economische unie geweest zijn als de
problemen van de Schelde-Rijnverbin-
ding en bovenal van de landbouw nie4
bestean hadden.

De Belgische en de Nederlandse land-
en tuinbouw verschillen veel van elkaar
De Nederlandse boer past zeer moderne
methoden koe, maar krijgt qiejttemin
reg«ringssubsidie omdat de lonen en
prijzen in Nederland nog ver beneden
de Belgische liggen. Daarom heefti de
Belgische regering, onder voortdurende
pressie van de boerenbond, zich hjejt
reeh4 voorbehouden de grens voor be-
paalde Nederlandse agrarische produk-
ten te sluiten, tenzij de prijzen zijn ver-
hoogd door tarieven op deze Ned. i.
landse produkten.

Dit was de bron van veel onenigheid
En daar volgens de Nederlanders de
Belgen veel te hardnekkig waren, ver-
daagde de Nederlandse Tweede Kamei
het debat over de ratificatie van de
in 1957 getekende economische unie. Nu
waren de poppen aan he 4 dansen. Waar
was de veel geroemdje "Benelux-geest?"
Om eerlijk te zijn, voor deze gees4 is
de afgelopen vijf4ien jaar nooi4 een wer-
kelijke basis gevormd.
Er bestaa4 in sommige kringen die bij
de Benelux baat hebben een lauwe in-
stemming met deze unie; meer niet

Deze onverschilligheid nam tee, spe-
ciaal in België, teen de EEG tot stand
kwam. Niet alleen voelen vele Belgen
zich gelukkiger wanneer zij in nauwer
contect stean met hun Franse dan me4
hun Nederlandse buren, maar zowjel
in België als in Nederland begon men
zich af te vragen waarom de Benelux-
unie nog noodzakelijk was, indien zij
spoedig door de veel grotere Europese
Gemeenschap zou worden geabsorbeerf
De tekenen van deze onverschilligheid
hebben de autoriteiten opgeschrikt «n
de geleidelijke effectuering van de Ge-
meenschappelijke Markt schijnt meege-
holpen te hebben om de Nederlandse
en Belgische ministers weer dichter bij
elkaar te brengen.

De EEG herinnerde hen aan het
wachtwoord van hun voorgangers in

Conferentie te Accra
geopend

Premier Nkrumah van Ghana openl
vandaag in Accra een conferentie van
Afrikaanse regeringsvertegenwoordigers
en vakbondsleiders.
Er zal worden gesproken over de Fran-
se atoomproeven in de Staha*a en waar-
schijnlijk zullen ook de rassenrelletjes
van Zuid Afrika bovenaan de agenda
staan.
Vele deelnemers hopen dat op deze bij-
eenkomst de grondslag worden gelegd
voor een Unie van Afrikaanse staten
De deelnemers komen uit minstens
twaalf landen. Nigeria zal niet aanwe-
zig zijn omdat he 4 er bezwaar tegen
heeft dat niet alle deelnemers stemrech-
ten zullen hebben.

Benelux door Buitenlandse bril
In "The Economis4" lazen wij over de vorming van de Benelux.
Toen de regeringen van België, Nederland en Luxemburg op 5 september

1944 te Londen een tel-unie sloten, verwachtten zij zeker niet da 4 dte econo-
mische unie, die zou volgen, vijftien of zestien jaar later nog op ratificatie
zou wach4en of da4 een grotere Europese eenheid, Euro-markt; de Benelux
dicht op de hielen zou gaan zitten. Wa* dreef deze regeringen destijds tet he
streven naar economische integratie? In hoofdzaak da 4 de oorlog door een
hergroepering van machtsconcentraties aou worden gevolgd en de vrees d£'

de belangen der kleine mogendheden daarbij zouden worden veronacht-
zaamd.
De Benelux-pioniers blijken de moei-

lijkheden onderschat te hebben. De daad
werkelijke invoering van de iol-unje
op 1 januari 1948 en de afbraak van
talrijke handelsbarrières binnen de Be-
nelux was. wel geen al te zwaar kar-
wei. Maar de volledige liberalisatie var
de economische, financiëüe en fiscale!
structuren der drie landen bleek buiter
gewoon moeilijk, temeer omdat de eco-
nomische unie geen supranationaal ka-
rakter bezat. Er zijn sinds 1948 sterke
schommelingen in de Benelux-"temper:
tuur" geweest. Soms leek alles te moo:
om waar te zijn, soms zag hel er som-
ber en schijnbaar hopeloos uit; tij(jer
van de mieest hartelijke verstandhou-
ding tussen de Benelux-ministers wis-
selden af met tijden van verbittering

In de afgelopen vijftien jaar is he
volgende bereikt; de handel in allp in-
dustriële produkten behalve kuns 4mes'
en ruwe diamanten is tussen de Bene-
lux-landen volledig geliberalisserd; do_
ane-rechten zijn verdwenen; de Bene-
lux heeft een gemeenschappelijk bui^i
teriterief; bijna elke handelsovereen-
komst wordt thans getekend in naam
\tan de Benelu. ; Benehis-empfoyé's
hebben vrije vestiging in alle drie lan-
den; er is in de sfeer der kapitaalbeleg-
ging een grote mate van vrijheid; di4
jaar komt een BenelWx-paspoort-unie
tot stand.,



Minister antwoordt i.z. ontslag
Mr. J.O. de R.

Op vragen van he 4 Tweede Kamerlid
van Rijckevorsel over he 4 ontslag van
mr. J.O. de Rijke als lid van de advies-
raad Hollandia hebben de Nederlandse
minister van Binnenlandse Zaken en
staatsecretaris 804 geantwoord dat zij
het gewenst achten de rust in Hollandia
eerst |e laten terugkeren, na de beroe-
ring die is ontstaan door dit ontslag, al
vorens een standpunt in te nemen.

Inmiddels word4 overleg gepleegd me'
de gouverneur over de mogelijkheid om
de si4uatie aan te grijpen om de advi-
serende raad Hollandia om 4e zetten in
een orgaan, dal meer is aangepast aan
de sedert de instelling van deze raad
plaats gehad hebbende en verder te vei
wachten staatkundige en maa4scbappe-
lijke ontwikkeling.

Over een eventueel intrekken van he
ontslagbesluit zeggen de bewindsleden
terzake hebben zich inmiddels nadere
ontwikkelingen voorgedaan, ten gevolge
waarvan een situatie is ontstaan, die
het minder wenselijk doet z ij n het be-
sluit van.de gouverneur waarbij mr. de
Rijke werd ontheven van het lidmaat-
schap, op zichzelf te bezien en te beoor-
delen naar de maatstaven van vragen-
stellers.

In de eers4e plaats heeft de gouver-
neur bij een brief van 8 maart aan de
raadsleden met motieven omkleed doen
weten, aeen aanleiding aanwezig te ach-
ten om het ontheffingsbesluit van mr.
de Rijke ongedaan te maken.
Daarop hebben 4 Nederlandse leden als-
mede een Chinees en een Indonesisch
lid ontslag genomen als raadslid, aan-
gezien zij zich noch met de juridische
noch me 4 de maatschappelijke gronden
van het ontslag konden verenigen. De
zes inheemse raadsleden verklaard^
daarentegen zich met deze houding der
zes vorenbedoelde leden niet te kunnen

verenigen.
Laatstbedoelde leden stelden volgens

hem daarmede een persoonlijk elemen'
op de voorgrond, in plaats van behar-
tiging der belangen van de samenle-
ving, waarvoor zij zijn benoemd. D):
inheemse leden gaven nadrukkelijk te
kennen de beslissing van de gouverneui
4e aanvaarden, doch steld.en daarbij
geen bezwaren 4e zien 4egen een ev^en-
tuele terugkeer van mr. De Rijke in de
Raad nadat njj uit de gevangenis zal
zijn ontslagen, indien hij blijk zou ge-
ven van een verder behoorlijk optreden
in de maatschappij.

Naar uit het voorens4aande moge blij
ken zijn in de anders dan in Neder-
land geaarde samenleving, te Hollandia
bij deze aangelegenheid behalve zake-
lijke en formeel-juridische argumenten
ook andere maattsdhappelijke aspecten
in het geding gekomen.

ONDERTROUWD:
W.J. CH. WIGLEVEN

en
C.B.M. KRUIP

Huwelijks vol4rekking 28 april 1760
17.30 uur ten kan4ore van he 4 H.P.B
Hollandia.
Hollandia, 7 april 1960. 1260
Nie4 in de gelegenheid afscheid 4e ne-
men wens ik vrienden en kennissen eer
goed verblijf 4oe.
M. V. de Ham, a'b. "Karossa 7/4. 125,

$ilmprogramma
REK CECIL B. DE MILLE.

presenteer 4 heden 8/4 en morgen 9/4 de
millioenen film

"THE TEN COMMANDMENTS"
DE TIEN GEBODEN in Vis4a Vision
Technicolor. GROOTS, GROOTS
MACHTIG SPECTACULAIR
N.B. Zondag 10/4 worden er 'wee voor-
stellingen ver4oont.
Voorstelling 1 om 10 uur 'sqjorgens
(matinee) en s'avond_s om 8 uur 1 voor-
stelling.
In REK binnenkort het onvergetelijke
Teen-agers drama. "UTAMED YOUTH"
met Mamie Van Doren^

ORIËNT THEATER
HONG LIAN FÏLSÏÜEDRIJP

vertoont heden 8/4 voor het laats1:
"INDISCREET"

met Ingrid Bergman en Cary Granl.
Een fascinerende society-romancefilm
die tot u spreekt!
Morgen 9/4 en overmorgen 10/4: de
sterke Indianenfilm

"COMANCHES"
mcl Dana Andrews, Lynda Crystal er>
Alexis Smi4h.
Opwindend, zeer spannend en actievol'
Holl Binnen heden 8/4: COMMANOHES
Holl. Binnen 9/4: "INDISCREET"
Sen*ani 9/4: Brigi44e Bardo4 in:

"FUTURES VEDETTES"

GAAT NU
Voor teen gezellige Zaterdagavond me1
goede muziek en dans naar de

"MOONLIGHT BAY"
dagelijks geopend tot middernacht.
Bestellingen worden 4huis bezorgd.

i253
A.S. ZATERDAG 9 APRIL KINDER
CABARET IN HERCULES CLUBGE-
BOUW. VOOR lEDEREEN TOEGAN-
KELIJK ENTREE F. I,— P.P. AAN-
VANG 18.30 UUR.

"JACHTCLUB"
Hedenavond de film "CLUB DE.

FEMMES"
Morgenavond 9/4 BRIDGE DRIVE
Woensdag 13/4 DE TIEN GEBODEN
ZEEPAARDJE: Zondag 13.00 uur.
ROULETTE, ui4slui4end voor leden.
18.30 uur KINDERFILM entree f. I,—

I££HB_HKlBHHH_HH__l__B___B_n_nHH_HH_BC_H___inHOUTBEDRIJF MANOKWARI
'lllanokivari - telegramadres: MANOHOUT

PRIJSVERLAGING BEZAAGD HOUT
Met ingang van 1 APRIL 1960 zijn de houtprijzen als volgt
vastgesteld :

lüzerhout I, 370,- p/m 3 c.i.f. Hollandia
Matoa ff. 270,- p/m 3 c.i.f. Hollandia

voor alle standaardmaten en lengten tot 6,10 meter bij minimum
afname van 1 mri. Kosten Bestemmingshaven zijn in deze prijs1 niet begrepen,

Standaardmaten in cm :
2,5 x 5 4x5 5x5 8 x 8 x ) x )

xlO x 8 x 8x 10 x ) niet
x 15 x 10 x 10 x 15 x ) in
x 20 x 15 x ) x 15 x ) x 20 x ) Matoa

x 20 x ) x 20 x ) 10 x 10 x ) leverbaar
Standaardlengten in meters :

1.00 1.25 1.55 1.85 2.15 2 45
2.75 3.05 3.35 3.65 4.00 4.30
4.60 4.90 5.20 5.50 5.80 6.10
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