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Frankrijk taalt naar lidmaatschap
atoomclub

Volgens de New Vork Times heef 4 de
Franse ambassadeur in de Ver. Sta4er
he 4 Amerikaanse congres gepolst over
he 4 even4uele 4oelaten van Frankrijk ah
volwaardig lid van de atoomclub.
Hij zou willen we'en of het congres, in
he 4 bijzonder de congres commissie voor
a4oom energie nu bereid is de Ameri-
kaanse a4oomgeheimen met Frankrijk
te delen. Frankrijk zou nu he 4 zelf 4wee
a4oomproeven heeft genomen dooi
Amerika op dezelfde manier willen be-
handeld worden als Engeland. Doch
schrijf 4 de New Vork Times, he 4 schijn'
dat de Amerikaanse regering en het cor
gres vooralsnog nie4 bereid zijn de
Franse wensen in te willigen.

Dominee beschuldigd
van landverraad

De Jamaicaanse poli4ie heeft ir
Kings4on dominee Claudius Henry, de
stich^r van de Afrikaanse Hervormde
Kerk op Jamaica en een aantal van
diens aanhangers gearresteerd op be-
schuldiging van landverraad.

Op de slui4ingsconferentie van de

Zuid Afrika krijgt geen
vervangend premier

De Zuid-Afrikaanse premier Verwoerd blijf 4 volgens he 4 jongs4© medische
bulletin .goed vooruitgaan. Hij is uiteraard nog zwak en vermoeid, zeggen zijr
dokters, maar er is geen sprake vajni verlamming en die word 4 ook niet ver-
wacht.
In een nieuwsuitzending van de Zuid

Afrikaanse radio werd vandaag gezegd
dat de leider v-an de Nationale Partij
in Kaaps4ad heeft besloten dat er tij-
dens de ziekte van premier Verwoerd
geen waarnemend premier zal zijn.
Eerder werd bericht dat vice-premier
Sauer tijdelijk Verwoerds plaats zoju
innemen.

In enkele Bantoe-nederze44ingen t'en
wes4en van Johannesburg heef 4 de po-
litie vandaag honderden mensen gear-
resteerd.

Duizenden soldaten hadden tijdens df
actie de woonoorden van de buitenwe-
gen - *:-\~lc*cr.. D:; lanse aarts-
bisschop van Kaapstad dr. De Blank
heef 4 verklaard da 4 de Nederduits Ge-
reformeerde Kerk in Zuid-Afrika niet
langer met andere kerken mag samen-
werken als zij nie4 openlijk de apar4-
heidspoli4iek veroordeel 4.

David Pra4t. de herenboer die zater-
dag een moordaanslag op premier Ver-
woerd heef 4 gepleegd, zal voorlopig nie'
terech4staan. In Kaapstad is bekend ge-
maak4 da 4 hij voor onbepaalde tijd in
hechtenis wordt gehouden. Tevoren vei

klaarde de minister van Buitenlandse
Zaken Louw in een persconferentie da*
de premier als gevolg van de aanslag
zich niet geheel aan zijn regeringstaak
hoeft te onttrekken.
Er zal dan ook geen waarnemend pre-
mier worden benoemd.

Volgens een vandaag uitgegeven bul-
letin gaat dr. Verwoerd goed vooruit.

Intussen hebben de au,tbriteït|en de
nood4oesland in de Unie uitgebreid me'
acht nieuwe arrondissementen waarmee
120 van de 300 dis4ricten nu onder de
noodmaatregelen vallen. De politie
maakte voor4s bekend dat de Canadese
journalist Morman Philips direct na zijr
ondervraging zal worden uitgewezen.
Philips werd zaterdag gearresteerd.

De Nederlandse regering heeft haai
ambassadeur in Zuid-Afrika in verbanc'
met de aanslag op premier Verwoerd
opgedragen haar medeleven te betuigen

Conferentie in Accra:
Franse etoomproeuen vijandelijke daad

Afikaanse conferen4ie in Accra is gis-
teren een resolute aangenomen waarin
de Franse kernproeven in de Sahara
een vijandelijke daad worden genoemd
Op alle regeringen en organisaties en ir
het bijzonder de Afrikaanse, word 4 cci:
beroep gedaan Franse goederen 4e boy-
cotten en Franse activa 4e bevriezen.
Voorts word 4 erop aan gedrongen da4
op de volgende conferentie van onaf-
hankelijke Afrikaanse staten die in ju-
li woid4 gehouden overwogen zal wor-
den een Afrikaans vrijwilligerscorps op
4e richten om samen te strijden met de
Algerijnse opstandelingen.
De conferentie in Accra heeft er ook br

Bij huisonderzoekingen werden wapens
en springs4offen gevonden en de poli4ie
beweerde da 4 men in Henry's woning
brieven vond van de Cubaanse premier
Fidel Castro. Dominee Henry's s4reven
is om de negers van Jamaica naar Afri-
ka 4e doen terugkeren, doch een actie
in die geest die hij verleden jaar onder-
nam, is op een mislukking uitgelopen.
In Kingston is voor he 4 eers4 sinds 1865
weer een beschuldiging van landver-
raad 4egen een inwoner van het eiland
uitgebracht,
de Afrikaanse staten op aan gedrongen

de diplomatieke bedekkingen met Zuid
Afrika te verbreken en op de landen
van he 4Britse Gemenebes4 word 4 een
beroep gedaan om Zuid-Afrika uit hun
gemeenschap 4e bannen.
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Indonesische bladen hebben in de
commentaren op "oefeningen van de
Nederlandse Marine in de wa4eren var
West Irian" verklaard, dat het Indone-
sische volk nie4 gein4imideerd zal wor-
den bij een demons4ra4ie van de Neder-
landse gewapende mach 4. De oefeningen
worden beschouwd als een provocatieve
uitdaging" aan Indonesië. „Berita Indo-
nesia" is van mening da 4 deze Neder-
landse G4_p een ui4daging is, waar4eger
dien 4 te worden gereageerd "me 4 een
daadwerkelijke en goedgeorganiseerda
4egenac4ie op elk gebied".

Zulk een ac4ie kan effect sole-ren als de huidige na4ionale tegenstel-
lingen 4ussen groepen of politieke
»ar*ijen volkomen worden bedwo .gen
aldus het blad. "Pemuda" schrijft dat
bij elke Nederlandse uitdaging in welke
vorm ook, door Indonesië de hand-
schoen moe* worden opgeraapt, in ver-
band met redenen van Indonesische



veiligheid. "Duta Masjakarat,, zegt da'
tegenover een daad als Nederland thans
stelt „inwendige sterkte van Indonesië
het' belangrijkste is". Bintbng Tinvur
ziet verband tussen de recente activiteit
van opstandelingen in Indonesië me'
de Nederlandse militaire ac4Svi4fei4 in
Nederlands Nieuw Guinea. De „Times
of Indonesia,, is van mening da 4 een
Nederlands machtsvertoon in Nieuw-
Guinea, datgene wat in Indonesië nog
rest aaij goede wil jegens Nederland
geheel zal doen verdwijnen. In '4?
was de Nederlandse dolheid misschien
nog te begrijpen, in '60 is er geen ver
ontschuldiging voor te vinden,,, aldus
he 4 blad.

Chessman onschuldig?

De verdediging van de ter dood ver-
oordeelde Caryl Chessman heeft zondag
avond in San Francisco verklaard over
nieuw bewijs materiaal te beschikken
waaruit ZOu blijken dat Chessman on-
schuldig is. Volgens de verdediging i:
Chessman het slachtoffer geworden var
een inelkaar .gezette zaak waar bij een
meineed werd gepleegd.

De verdediging zou gisteren aan het op-
perste gerechtshof van Californië 4oe-
s4emming vragen he 4 bewijsmateriaal te
mogen indienen. He 4 zal ook aan de
gouverneur van de s4aa4 Californië wor-
den overgelegd.
De datum van de terech4s4elling van
Chessman is bepaald op 2 mei.
Modern vliegveld voor

pelgrims
De regering van Jordanië zou in de

omgeving van de Dode Zee een groo4
vliegveld la4en aanlegen voor he 4 toe-
ris4enverkeer naar het Heilige land.
De luchthaven bij Jeruzalem is 4e kleir
geworden voor de moderne vliegtuigen
He 4 nieuwe vliegveld zal ongeveer IC
miljoen gulden kos 4en.

Zakelijk voorstel voor
Cuba

Een makelaar uit de Amerikaanse
staat Louisiana Bill Barns, heeft <\e
Cubaanse regering voorgesteld haai
land voor tien miljard dollar te verko-
pen. Daarna zal Cuba moeten worden
bestuurd door de nieuwe naamloze ven-
nootschap op een commerciële basis.
Suikerraffinaderijen, hotels, plantages
en andere bedrijven zouden aandeel-
houder kunnen worden met recht op di-
vidend. De heer Barns toonde zich zeer
teleurgesteld, toen de Cubaanse regerin;
zijn voorstel als uitermate dwaas var
de hand wees.

Tsjoe En-Lai wij niet!

Communistisch China zal niet deelne-
men aan internationale conferenties of
organisaties waar ook het bewind van
Tsjang Kai-shek is vertegenwoordigd.
Da4 zei de premier Tsjoe En-lai in Pe-
kin in he 4 Na4ionale Volkscongres. Hij
maakte tevens duidelijk da 4 een inter-
nationaal aceoord zondier deelneming
van Peking gesloten voor commumis-
4isch China geen enkele bindende krach 4
bezit. Tsjoe En-lai deed verder weei
een aanval op de Ver. Staten. Hij be-
schuldigde de Amerikaanse leiders er-
van een herleving van he 4 militarisme
in Japan en Wes^Duitsland s4imule-
ren en het voeren van obs4fuc4ie inza-
ke de ontwapening.

Indon. batik industrie
gaat buitenl, werken

De Indonesische ba4ik industrie on-
dervind 4 gro4e schade, door de ac4ivi4ei-
ten van een aantal Oos4javaanse ba4ik-
kers die zich in Singapore hebben ge-
ves4igd. In een 4elegram aan de Indo-
nesische consul generaal dring 4 eer
Oos4javaanse batik coöperatie er op aar
dat de groep in Singapore zal worder
gerepatrieerd omdat hun werk het Indo-
nesische monopolie doorbreekt, De groep
batikkers is naar. Singapore verhuisd oj
initia4ief van een Chinese firma ir
Djakar4a.

Aanspraken Chinese
Volks republiek niet

ingetrokken
De jongs4e no4a van de Chinese Volk:

republiek over het grensgeschil jnet In-
dia was gis4eren aan he 4 Indiase parle-
men4 in New Delhi voorgelegd.
In deze no4a herhaald China zijn aan-
spraken op grote gebieden san de noor-
delijke grens van India.
De Chinese premer Tsjoe En-lai wordt
op 19 april in New Delhi verwach4 voor
besprekingen over he4 grensgeschil met
de Indische premier Nehroe.

Indon leger overwint
jongeren

De mili4airen op he 4 Indonesische
eiland Soembawa hebben de strijd ge-
wonnen tegen de moderne wulpse dan-
sen. De jeugd heef 4 gecapi4uleerd en be-
loofd die dansen nie4 meer ui 4 te voeren
Militairen hebben de jongelui die zich

* schuldig maak4en aan die dansen ge-
s4raft door hun lange broeken op knie
hoogte af 4e knippen.

Bevan opnieuw ziek

De Engelse Labourleider Aneurin
Bevan is opnieuw ziek geworden.
Omdat geen bezoekers worden toege-
laten weet men niet wat er met Bevin
aan de hand is. Wel wordt hij behan-
deld door de plaatselijke dokter.
In december onderging Bevin een zware
buikoperatie waarvan de aard nooit is
bekendgemaakt.
Twee weken geleden liet hij de pers
bij zich komen en vertelde de reporters
dat hij goed vooruit ging en er niet aan
dacht zich ui 4 de poli4iek terug te
4rekken.

Debre in Algerije

De Fran9e premier Debré is in Alge-
rije voor een driedaags bezoek.
Het is zijn bedoeling om daar voorbe-
reidingen te treffen voor de komende
proviciale verkiezingen op 29 mei en om
de militaire situatie te bestuderen.
Gisteren zou hij spreken met ambtena-
ren en militairen en vandaag over radic
Algiers.
Verwacht wordt dat hij de militairen
zal aanraden zich bij de verkiezingen
afzijdig te houden.

Nasser en Ayub Khan
onderscheiden

elkander
President Nasser van de Ver. Arabi-

sche Republiek en presiden4 Ayub Khan
van Pakis4an hebben elkaar de hoogste
onderscheiding van hun land gegeven.
Di 4 gebeurde nadat Nasser die ui 4 India
naar Pakistan is gereisd, een gesprek
heeft gehad me' de Pakistaanse presi-
dent. Bij het uitreiken van de Pakis4aar

se onderscheiding zei Ayub Khan da4
hij he 4 bijzonder waardeerde dat presi-
dent Nasser zulke eerlijke poginger
deed om de be4rekkingen 4ussen beide
landen te verbe4eren.

Prins Andrew van
Engeland gedoopt

Prins Andrew, tweede zoon van ko-
ningin Elisabe4h en prins Philip, die
19 februari is geboren, is vrijdag dooi
de aar4sbisschop van Can4erbury ge-
doopt me 4 water ui 4 de rivier de Jor-
daan. Bij de plechtigheid on4ving he4
prinsje de namen Andrew Alber4 Chris
4ian Edward. Er waren 5 peetouders
de her4og van Gloucester, een oom van
koningin Elizabe4h, prinses Alexandra
een nieh4, lord Elphinstone, een neef
en de graaf en mevrouw Harold Phil-
lips, twee persoonlijke vriertden van
de Koningin.

Monseigneur Alfrink
op paleis Soestdijk

De aar4sbisschop van U4rech4 monseig
neur Alfrink is 4er gelegenheid van zijr
verheffing 404 kardinaal op het paleis
Soes4dijk on4vangen door H.M. de Ko-
ningin en door Z.K.H. Prins Bernhard
Op het Paleis Lange Voorhout in Den
Haag werd hij on4vangen door H.K.H
Prinses Wilhelmina. De nieuwe kardi-
naal hield gisteren in he 4 aartsbisschop
pelijk paleis in U4recht een receptie, die
door vrijwel alle prominente figuren
ui 4 Katholiek Nederland werd bijge-
woond. Behalve he 4 voltallige episco-
paat waren ook de ka4holieke minis4erf
s4aa4ssecretarissen en leden van de
Raad van S4a4e aanwezig evenals tal-
rijke vertegenwoordigers van katholieke
organisaties.

Treurmars voor
West-Duitse boeren

Een aan4al Wes4dui4se boeren heef4
langs de Nederlandse grens zwarte vlag
gen halfstok gehesen om hun teleur-
stelling 404 ui4drukking te brengen over
he 4 aceoord da 4 zaterdag is ondertekend
door de ministers Luns en Von Bren4a-
no waarbij enkele kleine grenscorrecties
werden geregelH.
De boeren vrezen dat zij nu hun land
aan de Nederlandse kan 4 van de grens
voorgoed kwijt zijn.
De poli4ie heeft naderhand alle vlaggen
verwijderd. Het incident deed zich vooi
bij de zuid oost punt van Drente.

O.A.F. en Ned. textiel
op tentoonstelling in

Johannesburg
De Nederlandse deelnemers aan de

grote Unie tentoonstelling in Johannes-
burg zijn zeer tevreden over de reacties
van het publiek. Ze vonden zelfs dat ze
een kans maakten te worden uitgeroe-
pen tot he 4 mooiste paviljoen van de
exposi4ie. Er zijn al 4alrijke aanvragen
binnengekomen voor Nederlandse tex-
tielproducten, Ook de DAF personen-
auto trekt veel aandacht.
De tenteonstelling werd zaterdag geslo-
ten onmiddellijk na de aanslag die er
werd gepleegd op premier Verwoerd.
Eergisterochtend werden de poorter,
echter weer geopend op persoonlijk ver-
zoek van de heer Verwoerd en van
diens echtgenote.

i.



Nederlands Beleid bij
Defensie nu duidelijk maken

Nederland heeft geen groter 4wijfel
aan zijn bedoelingen kunnen sdoen rij-
zen dan door de terugtrekking van he 4
leger in maar 4 1955.

Nu heeft ;het Nederlandse beslui 4 om
ie4s 4e gaan doen aan de defensie van
Nieuw-Guinea, een zucht Van verlich-
ting doen opgaan. Zeker is dat velen die
de gedachte niet konden loslaten da4

Nederland slechts me 4 de mond beleed
Nieuw Guinea te zullen verdedigen, die
allerlaatste consequentie in hun denk-
ken — wegtrekken uit Nieuw Guinea —
nu opnieuw in beschouwing willen ne-
men.

En nu brengt Nederland de "Kare 1

Doorman" op een vlagvertoon réis naai
Nieuw Guinea, stuurt straaljagers naai
Mokmer en zal Papoea bataljons op-
richten.

Ten aanzien van dit laatste zijn ei
nog weinig officiële gegevens bekend
over de vorderingen die hierbij zijn ge-
maakt.

Het is o.i. nie4- ondenkbaar dal de uit-
voering van de plannen zullen stuiten
op de administratieve status van de op
te richten eenheden en daaraan verbon-
den, de betalings regeling.

Om hierin inzicht te krijgen zal men
de achtergrond van de voorziene moei-
lijkheden moeten begrijpen, die zijn on 1

staan ten tijde van de terugtrekking van
de Koninklijke Landmacht, uit Nieuw-
Guinea.

De Koninklijke Landmacht liet bi;
zijn vertrek enige tientallen Papoea
militairen achter die sinds dit vertrek
gedurende Men jaar — overgang naar
het pensioen — een bovenmatige maan-
delijkse teelage krijgen. Deze menser
ziin her en der verspreid, in hun kam-
pongs gaan wonen.
Natuurlijk zijn zij hier, door het jfejt
dat zij maandelijks hun "salaris" mo-
gen gaan halen — als tenminste aange-
toond blijkt dat ze NIET HEBBEN GE-
WERKT, een falikant verkeerd ge-
richte en niet bedoelde propaganda vooi
het leger geworden.

He 4 is met deze achtergrond niet ver-
wonderlijk dat er in 1958, op het be-
richt dat er Papoea bataljons zouden
worden opgericht, honderden jongeren
zich bij de H.P.B.'s meldden.

Nederland kan echter de fout niet nog
maals maken die in 1949 werd gemaak4

Bij de opheffing van het KNIL en de
overgang van de Papoea militairen ir
dienst van de Koninklijke Landmacht
kregen zij de KL status, waarmede een
beteling gelijk aan die van de Neder-
landse soldaa4, complee4 met 4ropen (Ie4

wel!) toelage enz. enz.
He 4kan niet anders dan da4 deze re-

geling werd ingegeven door angs4 om
voor koloniaal te worden uitgemaakt.
Toch was deze maatregel — konsekwen1

doorgedacht -nie4 anders dan koloniaa1

opgeverfd m.et een "non-discriminate"
verfje.

Zonder ons te gaan verdiepen in de
motivering waarom in het voormalige
koloniale leger in Indië de
inheemsen volgens hun "leyensstan-
daard" werden betaald, willen wij op
een gevaar wijzen dat moet opteeder
wanneer Nederland Papoea bataljons
gaa4 oprichten op een Nederlandse be-
talingsbasis.

Nederland voedt de Papoea op vooi
zelfbestuur. Dit zelfbestuur kan alleer
i

gerealiseerd worden op het moment dal
Nieuw-Guinea zich in economisch op-
zicht zelve kan bedruipen. Uit <je in-
komsten van Nieuw Guinea zal de
nieuwe regering straks zijn strijdkrach-
ten moeten betalen.

Bij de oprichting van de Papoea een-
beden zal het de dienstaemers derhalve
van de aanvang af, duidelijk moeten
:zijn dat Nieuw-Guinea voor zijn defen-
sie niet afhankelijk zal kunnen blijven
van Nederland. Het za l duidelijk moe-
ten worden gesteld dat de betaling die
«ge Papoea militair zal ontvangen van
zijn toekomstige regering, afgestemd za 1

zal zijn op de, op het tijdstip der zëtó-
beschikking ter belschikking s4aande
landsmiddelen.

De Papoea zal er rijp voor gemaakt
moeten worden dat hij zijn land zal
dienen op de basis die zijn regering hem
straks han betalen. lets dat Nederland
tot bet tijdstip waarop zij de madht ui4
handen geeft z0 lang wil doen.

Hij zal moeten beseffen da4 zijn hou-
ding tegenover zijn land, —en he4 zich
dienstbaar maken in de s4rijdmach4 —ei
niet een kan zijn van het KNIL beken-
de "Bèta competeer", (mij competeert
doch van dienende de verantwoordelijk
heid die de onafhankelijkheid hem er
zijn land oplegt.

DAGBOEK
DE VERGISSING

Er zijn zo van die dingen in Nieuw
Guinea waar je je over verwonderen
kunt en anderzijds even ongerust over
maak4. Als je een vergissing zie 4 begaan
en een fou4 maken, dan haal je je schou
ders op en leeft in. de vaar 4 van dit!
wereldgebeuren met een schouderopha-
len voor he 4 kleine, Nieuw Guineese
verder met de gedachte: alles kan hier
nog.

Al naar gelang van wa er scheef is
gegaan houd 4 het je langer vas4 of, als
je over een goed zakcentje beschik 4, jp
gaa4 je verstrooien "somewhere in ne
place".

Anders gaat het worden als je dage-
lijks geconfronteerd wordt met een ge-
maakte fout. Het begint je zo langza-
merhand dan wel een doorn in het vlees
te worden en' je begint naar middelen
te zoeken om die doorn kwijt te rakei^
Dat i s menselijk. Een van die dingen
is dat dagelijks terugkerende schokken-
de gezicht van een dikke of een dunne
dame die al naar gelang van de wijdte
van haar rok gemakkelijk of ongemak-
kelijk, angstig Cif met pretlichtjes in de
ogen achterop een motorfiets of scooter
schrijlings als een jockey op een paard
wordt rondgezeuld.

Maar ja, de wet is nu eenmaal de we'
en die politieman, in Hollandia - U
weet wel die met (je ferme bakkebaar-
den zegt ook op de voorhand als 'ie je!
aanhoudt: "saja poenja scp", me4 het
bekende duimpje in de richting van he 1

hoofdbureau, voordat hij je een boft
geeft.

Wel en daar staat dan die dame weet
die. zich, geneerde om te reizen als een
aap op een rollende drum, en tech me4
de_benen bij elkaar aan één kant ging
zitten.

We konden het nie4 langer harden en
op een goeie dag toen we eens bij een
gezagsdrager zaten te koetjes en te
kalveren brachten we het onderwerp
op die onstichtelijke houding van de da-

mes tegenwoordig, achter op de moter-
fie4s of scooter.

Kregen we te horen dat he 4 zelfbe>-
scherming van de mensen was omdat
ze he4 in Nederland ook zo deden.

Begrepen we he 4 eerste wel, maar
het tweede niet. We konden erin komer
dat de mensen beschermd worden, zelfs
tegen zich zelf. Maar da 4 da 4 nu op een
steeds terugkerende ons4ichtelijke ui4ing
uitjdraai4 omda4 ze da 4 in Nederland
zouden doen, nee, daar konden we niet
inkomen.

En de doorn bleef ons in het vlees.
En we bleven trachten dat prikkertje
kwijt te raken. En lezer, teen kwamen
we op dingen die niet zo erg gezond
zijn voor ons om te weten omdat het
ons zon beetje voor schut zet. Te weten
da 4 je slacht/offer wordt van onwetend-
heid.

Wij richten ons hier wat de verkeers
wetgeving zoals onze gezagsdrager ons
zei, op Nederland.
Dat dit waar is kun je merken aan d_
autenummers waardoor Hollandia wat
zijn allure betreft het "grote-stedsf
krijgt. Misschien zijn ze er ook wel van
het "NG" nummer afgestapt omdat men
tot de ontdekking kwam dat deze lete
ters in Amerika gebruikt worden om
'NO GOOD" in de handel aan te dui-
den. Dan is het streven van onze vroede
vaderen toch wel juist. Een optimisfi
zei dat het gedaan werd om zoals bij
de strijdmachten gebruikelijk is, de vij-
and zand in de ogen te strooien m.b.t.
het aantal auto's dat er in gebruik is
maar dat geloven we nu lekker niet
We houden het maar op dat ondeug-
delijk begrip van "No Good".
Maar nu. Er schijnt ergens een meester
te zitten met een groot "denkraam" voor
wat betreft de verkeerswetgeving.

Schuif nu niet alle schuld op de Raad
van Diensthoofden die uiteindelijk een
ordonnantie of hoe die dingen heten in
het gebruik, moet okayen voordat ze de
politie op U los laten om de naleving
van de wet te vorderen.
Nee hoor, die Raad zit natuurlijk ook
vast aan z ijn adviseurs. En als de zaak
bij hun op tafel komt moet de zaak OK
zijn om hun okay te krijgen. Dat is
nogal wiedes niet waar.

Maar nu, in dat geval van dat schrik-
kelijke onding achter op de scooter, da'
als ze er af s4apt weer vrouw wordt
is er iets waarmede de vroede vaderen
zich in de luren hebben laten leggen
zogezegd. Aannemende dan dat de be-
kokstovers hen verteld hebben dat he
zo in Nederland is.

Nee, de man me 4 he 4 "meester-denk-
raam" op verkeerswe4geving gebied
moe 4 zich vergist hebben in wa hij las
over de verkeerswetgeving in Neder-
land. Da 4 is n.l. in het geval van de ver-
tening van een, wa 4Kvnsev noem 4 "hu-
man female", vasugeKiamp4 acht)er o(P
een scfooter, vals belicht. Volgens de
Nederlandse we4geving geld 4 di 4 hl., al-
leen voor BROMFIETSEN.

En wat ik van de vrouwelijke ziel
weet vallen ze liever tienmaal van de
scooter met (je kans op de dood, dan
achterop een scooter voor aap te wor-
den gezet!.

Daarom dat ik zuch4: Vroede vade-
ren, voel de verkeersdeskundige die U
onjuist heef 4 voorgelicht nog eens aan
de 4and en doe deze kolder te niet.

L.S. mevrouw dat Van zitten als een aap
geldt voor die andere dame, niet voor
V\



1 Miljoen schade door
brand

Twee grote branden hebben tijdens
het weekeinde de Nederlandse indus-
trie een schade'..yan een miljoen gulder
berokkend.
In Leeuwarden brandde het grootste
gedeelte van Turkstra's besebuitfabriek
af. De productie en de export zijn vooi
een belangrijk deel lam gelegd.
De export vrijwel helemaal.
In Mijdrecht in de provincie Utrecht is
een fabriekscomplex van de handel-
maatschappij Neerlandia tot de grond
toe afgebrand. Zowel Turkstea als de
Mijdrechtse fabriek hebben ek vooi
een half miljoen gulden schade opge-
lopen.

Congres van hotelportiers
in Noordwijk

In Noordwijk aan Zee is zondagmid-
dag het zesde internationale congres
gehouden van hotelportiers.
Er zijn rond 150 deelnemers uit alle
streken van West-Europa. Zij zijn al-
len lid van de vereniging "De Gouden
Sleutels" Aan het congres zijn ver-
scheidene excursies verbonden ondat dr
buitenlandse deelnemers zoveel moge-
lijk zien van ons land.
Het bestuur staat op het standpunt dat
de portiers van een groot hotel Europa
ui.4 zijn hoofd moe 4kennen.
Daarom worden de tweejaarlijkse con-
gressen steeds in een ander land ge-
houden.

Liberalen achter retjering

in zake Nw.Guinea
De liberale Kamerfractie staat gehee'

achter het beleid van de regering' inzake
Nederlands Nieuw-Guinea.
Dit zei het Eerste Kamerlid mr. Van
Riel in Hilversum op het jaarcongres
van de Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie. Mr. Van Riel wees erop da'
Indonesië militair steeds sterker wordf
door hulp uit het oostelijke blok.
Aan de andere kant, aldus mr. Var
Riel, zal een Indonesische aanval or
Nieuw Guinea zeer onwelkom zijn bi
de Ver. Steten en Engeland.
Volgens mr. Van Riel is er rondom
Nieuw Guinea een soor4 NATO-si4uatie
ontetaan, die Indonesië nie4 bepaald
animeerd.

Minister Korthals
bezocht Suriname

Minister Korthals heeft ko . voor zijn
vertrek ui 4 Suriname zijn vreugde te
uiting gebrach4 over de gesprekken die
btl daar heeft kv .nen voeren met de
regering en enkele vooraanstaande per-
sonen. De vice premier acht een regel-
matig persoonlijk contact met de over-
zeese regeringen noodzakelijk
om de ontwikkeling der gedachten voor 4
durend te toetsen aan elkanders opvat-
tingen. Minister Korthals toonde zich
in het bijzonder verheugd over het fei f
dat minister Ess. d hem persoonlijk had
kunnen voorlichten over de aspect-r
van de tieniaren plan-projecten. Hr
bleek onder de indruk van hetgeen nu
reeds tet stand is gekomen, en noemde
dit een blijk van grote innerlijke krach 4

Verder heef 4 minister Korthals be-
spekingen in Nederland aangekondigd
ov~" culturele samenwerking en uitwis-
seling. Minister Korthals brengf nu een
bezoek aan Curacao.

Kampoertertoonstelling
grool succes

De ANWB kampeer tentoonstelling i<
ook dit jaar weer een groot succes.
Tot en met zondag hebben er meer dan
40.000 belangstellenden s . bezo-k ge-
bracht aan het Haagse houtrust-com-
plox. Bij een telling die de politie in de
loop van zondasmiddi? ord^rnam bteek
dat er om drie uur meer dan 4000 autos
2000 motorfietsen eji onafzienbare rij-
en fietsen en bromfietsen rond het ter-
rein waren geparkeerd.
De tentoonstelling trek 4 ook veel be-
langstelling ui 4 he 4 buitenland. De opze'
is teekomst ige kampeerders inzich4 te
geven in de kampeertechniek, de tech-
nische mogelijkheden en de prijsniveau;
bij het aanschaffen van kampeeruitrus-
ting.

Israelischcement door
Egypte gelost

Een Israëlische regeringswoordvoer-
der heef 4 on4huld da 4 zijn land op ver-
zoek van secretaris generaal Hammars-.
kjoeld vorig jaar een lading cemen' me4

een Grieks vrachtschip door he 4 Suez-
kanaal heef 4 gestuurd. Hij zei di 4 naar
aanleiding van he 4 berich4 da 4 de Suez-
kan.nalautoriteiten he 4 Griekse schip da'
sinds december in Por 4 Said word 4 vast
gehouden 4hans aan he 4 lossen waren
De woordvoerder zei dat Israël het reen'
van Egypte om de Israëlische handel
voorschriften op te leggen, niet erkende

Zijn land was tot deze ietwat merk-
waardige s4ap overgegaan uit erkente-
lijkheid voor Dag Hammarskjoeld, die
alles in het werk stel 4 om een vrije
scheepvaart door he 4 kanaal te verkrij-
gen. Bovendien, zei hij, hadden verschil
lende vriendschappelijk gezinde mogend
heden deze step mede aangeraden.

Nog een felle brand

Een felle brand heeft afgelopen zater-
dagmiddag gewoed in de oude binnen-
stad van Kampen, waar de plasje- en
lederwarenfabriek ATesa in vlammer
is opgegaan. Het vuur was zo hevi? da1

de gezamenlijke brandweren van Kam-
pen, IJselmuiden en Zwolle niet konden
verhinderen dat ook de monumentale
Broederkerk vlam vatte.
Uiteindelijk slaagde de brandweer er ir
de schade te beperken to 4 he 4 verlies
van een torentje.
De brand ontetend in het oude schepen-
terentjè van he 4 stadshuis, maar door-
da* er vrijwel geen wind was, heef 4 de
brand zich daarna niet verder kunn«n

uitbreiden.
Twee herenhuizen hebben zwaar gels-
den, zowel .van het vuur als van hef

bluswater.

De heer en mevrouw Cappendijk-
Haanappel geven met grote blijdschap
kennis van de geboorte van hun dochter

MONIQUE
Hollandia. 9 april 1960 n0.1282

De heer en mevrouw van Rhijn-dp
Koning geven me' grote blijdschap ken-
nis van de geboorte van hun zoon

ANTON
Hollandia, 11 april 1960 n0.1274

Alle vrienden, kennissen, chefs en
collega's van Nigimij en Waterleiding
onze hartelijke dank voor de betoonde
belangstelling bij ons huwelijk onder-
vonden.
B.H. Breuer en echtgenote. n0.1275

Goed verblijf en t»t weerziens.
Fam. Cramm-,Seipio
a.b. Adriatische Zee n0.1280

ATTENTSE :

Vahai heden vètknjfcbaar :
Alle Vertw«ren van

„Winkel AM."
bij; „VAN LEUVEN" Oranjelaan,

HOLLANDIA.

Voorkomt teleurstelling, spoedt U naai
"De Vakman" voor fondantpaaseitjes,
figuren, Paastaarten. n0.1279
"BOEKENBEURS" Classics, Sprookjes
in Beeld, Kleurboeken. n0.1277

Bij de administratie van het Hoofd-
bestuur P.T.T. te Hollandia-Binnen is
een vacature in de rang van Commies 1
Sollicitaties aan het Hoofd van genoem-
de Administratie te Hollandia-Binnen.

filmprogramma
ORIËNT THEATER vertoont heden 12-4
voor he 4 laats4

"TALL MEN RIDING"
in Warnercolor. Met Randolph JScott;
Dorothy Malone en Peggie Castte.
Verbitterde strijd om verraad en .on-
recht te ntet te doen.
ORIËNT THEATER
HONG LIAN FILMBEDRIJF
vertoont woensdag 13-4 en donderdag
14-4

"DAMN YANKEES"
in technicolor (What Lola Wants)
me 4 Tab Hunter, Gwen Verdon en Ray
Walston.
Een grote musical me 4 beroemde Broad-
way sterren.
Sentani heden 12-4: "COMANCHE" me4
Oana Andrews.

COMPLEET assortiment DROSTE PAASARTIKELEN
te verkrijgen bij:

Fa. F.T. SIKMAN; Toko MAUREEN; Toko LOEN A.P.0.-Kamp.
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