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Toerisme ira Nederland fraaie
Record - cijfers

Nederland beleefde met Pasen een toet .stcnsetooen als nooi4 tevoren.
Op Goede Vrijdag al stroomden vele honderdduizenden binnen ui 4 Oos4, suic*

en west. Bij Elten schoof in de middag een vier kilometer lange file binnen
van drie aute's naas» elkaar en ook op de andere grensposten was de druïc
4e ongekend.

De .honderdduizenden die zich bij de
VW-kanteren meldden, werden vrijwe'
zonder uiteondering aan onderdak ge-
holpen, dikwijls bij partikulieren. Aar
de zuidgrenzen was de drukte zo groo*
da 4 de marechaussee en de douane be-
sloten om de Benelux-regels ook maai
tee te passen op de Fren.«en, die daar-
door vrijwel zonder enige Sormalf^i4

binnen meK±.4en. Oa. ui 4 he4 -westen
kwamen stromen toeristen, deels me 4 de
Ferry ui 4 Harwich, deels me 4een s4ro .nr
van ch. rtervlisgti/?en, die bezoekers
uit Londen paar he 4 .o44erdamse vlieg
veld ZesMenhoven brachten voor een
bezoek aan de Floriade en de bollen-
velden.

Naas4 de Duitsers die me 4 duizender
tegelijk over de oostgrens kwamen re-
den ook honderden auto's van de Ame
rikaanse, Canadese en Britse militeirer
die deel ui4maken van de beze4tings-
teoepen. Ook kwamen, zowel in Gro-
ningen als Drente en Overijsel steeds
meer Scandinaviërs over de grens.

Paasboodschap van
Paus Johannes

Paus Johannes heef 4 in zijn PaaM-
bocdsdhap aan de wereld gezegd da4

hij me 4 zorg zie 4 hoe mensen liiden als
gevolg van hun ras of hun economische
toestand en ook omdat zij nie4 in he*
bezi4 worden gesteld van hun aateur-
lijke en burgerlijke rechten. De gro .
s4i,ici ui ele . ,euï eviai \-w; . . . u<
heilige vader. Tegenover Christes me'
zijn vertegenwoordigers en volgelinr-n
staat de anti-christelijke geest <jie een
dwaling is.

Wij stean midden in deae o.'-:id t
n_,u-'fi f-*r _*n n. i /o CirtP '»* >■—- .
voor 4. Hij smeekte God vrede over de-
aarde te brengen en he 4 fees4 van Pa-
sen ook te laten de-^r klinken te 4 aller
die nu nog verdruk4 worden.

God geve, aldus Paus Johannes, da*
zij tenminste een vage weerklank var
Zijn stem ontvangen, waaruit zij enige
teoos4 kunnen pu*ten.

Meer dan 200.000 mensen trotseerden
de regen op het sint Pietersplein o^.
de Paus zijn Paasboodschap te zien
voorlezen. Maar miljoenen Europeaner
konden de plechtigheid, dank zij d/e
Eurovisie op hun televisiescherm volgen

ledereen kreeg bij binnenkomst de raad
mee zich direct 4e melden bij een VW-
bureau. De teeristen die da 4 niet deden
kregen he 4 die nach4 moeilijk.
Sommigen van hen waren in Amster-
dam op zoek naar een nachtclub om
alt-hans enkele uren door te kunnen
brengen in een gemakkelijke steel.

Zondag werd vas4gcsteld, da4 de reus
ach4ige paasverhuizing die gedurende
deze paasdagen in de vorm van een
onafzienbare fiteocm teeristen Neder-
land als doelwit had gekozen, alle vo-
rige records royaal heeft gebroken.

Bezoekcijfers zijn op di 4 ogenblik nog
nauwelijks te geven. De Floriade iq
Ro44erdam werd zondag naar schatting
door 73.000 belangstellenden bezoch4 er
de Keukenhof in Lisse zag een nog nie'
geteld record aantel bezoekers binner
haar poorten verschijnen.
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Boycot voorZuid -Afrika

Het interna4ionale verbond van vrije
vakverenigingen heet 4 een ve .klaring
gegeven voor 'rijn oproep tet he1 houder
van een boycot over de hele wereld
van Zuidafrikaanse producten. In een
epen brief aan de bevolking van Zuid-
Afrika staat da4 de regering van de
Unie bij herhaling de protesten van he
verbond tegen de epar4heidspoli4iek
heef 4 genegeerd, zoals zij ook geweigerd
heet4 aandach4 te schenken aan protes-
ten van de Ver. Na4ies en van de hele
vrite «t _rel<l Dp voorgenomen boyfcol
gaa4 begin mei in en zal tenminste 4wee
maanden duren.

De premier van Malakke, Tengku At
üiu Raliman heef 4 verklaard da 4 hij de
„iiTci-lïo T.or-, .o n. :* .rr* .rlheden ir
/.uiu Auika te berde /.Ai oicng^" «_"

de conferentie van de premiers van he
3ri4se Gemenebes 4 volgende maand ir
Londen.

Rahman hield een rede op de jaar-
lijkse conference van zijn par4ij. de
Verenigde Maleise Nationale Organisa-
tie. Hij zei da 4 de hele wereld door wa'-
er in de Unie gebeurd is diep is ge-
schok4.

In Zuid Afrika trof de politie gisterer
de laatste voorbereidingen aan de op-
roep van het Afrikaans Nationale con-
gres aan de BANTOES OM MET IN-

GANG van vandaag he 4 werk neer te
leggen. He 4 is de voornaamste zorg van
de poli4ie om diegenen te beschermen
die naar de oproep niet willen luisteren

Volgens berichten ui 4 Kaapsted, Por4
Elizabe4. en Durban is de meerderheid
van de Bantoes van plan gewoon aar
he 4 werk te blijven.

De dokteren die dr. Verwoerd behan
delen hebben meegedeeld, da 4 de pre-
mier geen blijvend nadeel zal ondervin-
den van de op hem gepleegde moordaan
fiteig. I")ö Tw .=» kno^K m _i— Hoof'"* h.Ofi-
ven voorlopig niet te worden verwij-
derd, aangezien ze geen kwaad mcci
kunnen.
De aartsbischop van Kaapstad, dr. De
Blai k, he^ï4 op de eerste Paasdag' or
111- „*_r.T~ii-il-~ i~,~f-1H . ~-_ ,t» J- TT-:,

een beroep gedaan om zich te keren te-
gen elk sys4eem da 4 leidt te-t haa4, wan-
trouwen en wrok tegen de verschillen-
de bevolkingsgroepen.

Politiemacht zoekt
ontvoorders

30.000 Franse politiemannen zijn in-
geschakeld om de ontvoerders van de
vierjarige Erique Peugo4 op te sporen

Een garagehouder heeft aan de poli4ie
gemeld da 4 hij een vrouw in een grijte

(Vervolg op papigna 4)



Indonesië Luilekkerland
aande Afgrond

Enige jaren lang leek he 4 er op dïj'
profeten, die Indonesië op een econo-
misch en poli4iek bankroet zagen a^n-
steren, ongelijk schenen te krijgen.
He 4 ziet er nu echter tech naar uit dat
zij het bij het rechte eind hebben gehad
En als er in het tropische Indonesië nie4
meer voldoende rijst is, kan het Volk *i
zich altijd nog met allerlei vruchten op
de been houden.
Sinds 1957 is de toestand zeer verslech-
terd, maar eers4 in januari van di 4 jaar
is he 4 me 4 grote snelheid bergafwaai(;.s
beginnen te gaan.
In de vorige maand hebben verschil-
lende problemen een acuu4 karakter ge-
kregen: de gevolgen van de z.g. mone>
teire hervorming van medio 1959, he
Chinezenvraagstek, de steijd tegen de
rebellen, een aantel tegenstellingen in
de binnenlandse poli4iek. He4 is moeilijk
zo nie4 onmogelijk om te voorspeller
wa4 er zal gaan gebeuren. De scherpe
analy4icus drs. Mohammed Hat4a, die
geen of nauwelijks meer buitenlandse
bezoekers on4vangt ( Zij n cri4iek zou
daarvoor volgens zijn secreteris te
scherp zijn), drukte zich tegen een am-
bassadeur te Djakarte onlangs aldu;
ui 4: "wie een duidelijk inzicht in onze
verwarring meen4 te hebben, dte moe4

verkeerd ingelich4 zijn."
De eerste indrukken die men inDjakar-
ta opdoe 4 zijn ai onmiddellijk on4hu<-
send. Er schijn 4 van vooruitgang geen
sprake meer te zijn (behalve op he 4 ge-
bied van he4 onderwijs), alleen maai
van maatregelen die vooruitgang onmo-
gelijk maken. Me4 geloei van sirenes
word4 nog iedere dag aangegeven da'
he 4 voor he4 straateegen bestemde half-
uur is begonnen, waaraan iedereen, In-
donesiër en buitenlander, rnoeLen mee-
doen maar he 4 enige wat dan gebeurt j<

dat het verkeer, de voetgangers inbegre-
pen een half uur stilstaat. Verkeersop-
stoppingen "zijn het gevolg, omdat niel
iedere wijk op dezelfde tijd tet vegen
wordt aangespoord. Ook verder wordt
niets gedaan om hel door vele hindeiV
nissen belemmerde verkeer te verbete-
ren. Telefoneren is vaak onmogelijk en
in particuliere huizen wordl de telefoor
van acht tet een zelfs geheel afgesloten
omdat de cenVrale het dan te druk heef4

Hieruit is af te leiden dat va n acht tc^
een de officiële werktijd is, die in feite
veelal nog korter is. Werknemers wor-
den in vele gevallen door een bus van
hun kanteor opgehaald, en die bussen
komen soms veel te laat, onder meer
omdat zy rustig wachten als iemand te
laat is opgestaan. Er zijn maar vier vol-
ledige werkdagen, maandag te 4 en me1
donderdag; op vrijdag wordt to4 half
twaalf gewerkt, op zaterdag tet twaalf
uur, en de zondag is nog steeds vrij.
Maar ook de zaterdag val 4 vaak ui 4, om-
da4 dan veel hogere ambtenaren en em-
ploye's afwezig zijn.
Nu eens is er in Djakarta geen water
dan weer is er geen lich4. Tijdens de
droge moesson word 4 de elecrische
stroom 4wee- of drie maal per week
van twaalf uur 's middags tet tien uur
's avonds uitgeschakeld De winkel;
zijn 's middags niet meer open, omda4
dan de boekhouding door officieren en
ambtenaren gecon4ro!eerd wordt.

He4 tekor4 aan consu-mp4iegoedern, kle-
ding en levensmiddelen inbegrepen
word 4 steeds erns4iger. De infla4ie ze 4
zich nog steeds voor 4. De regering, da 4
wil zeggen he 4 leger, stel 4 wel maximurr
prijzen vast, maar veel haal 4 da4 nie4
ui 4. De Amerikaanse dollar, waarvan de
koers officieel 36 roepiah is (of eigen-
lijk 45 i.v.m. de wisselbelas4ing), kos*
op de zwarte mark 4 360 te 4 450 roepiah
Ook voor officieren, ambtenaren en ace
demici is he 4 bijna onmogelijk om rond
te komen. Reizen kunnen alleen de
rijksten: om een passagebiljet van 1800
roepiah voor een vliegreis van Djakar-
te naar Medan in handen te krijgen
moe 4 men to4 4000 roepiah aan steek-
penningen betelen. Voor he 4 kopen var
een treinkaartje is speciale teestemming
nodig.
Niets is in Indonesië zeker. De verorde-
ningen van he4 leger gaan vaak lijn-
rech4 in tegen die van de ministerie.
He 4 leger schijn 4 op he4 eerste gezich4
almach4ig, maar heef 4 een sterke tegen-
stander in de communisten. ISoekarnc
laveer 4 tussen deze beide groepen in.
De rechtsonzekerheid neem4 tee.
Kranten worden verboden, handelaren
gearresteerd. De communistische minis-
ter van onderwijs heef 4 gedecreteerd
da4 0p de scholen geen kinderen var
buitenlanders worden teegelaten, doch
in sommige districten lichten leger-

commandanten de hand me' dit voor-
schrift. Brieven worden geopend, zon-
der da 4 zij een stempel van de censuur
krijgen, telefoongesprekken worden af-
geluisterd. Van buitenlanders' word 4 bij
hu|n verteek ui 4 he 4 land vaak he 4 groo4-
ste deel van de bagage in beslag geno-
men. Men mag slech4s o.m. vier paar
schoenen en tien boeken naar he4 bui^
tenland meenemen. .
De steenge voorschriften op allerlei ge-
bied worden echter door: de alom ver-
spreide corrup4ie verzach4. De gevan-
genissen zijn overvol, maar me4 veel
geld kan men een relatie vaak vrij ko-
pen.Men kan he4 de ambtenaren, wier
salarissen nie* aan de infla4ie zijn aan-
gepas4, ook eigenlijk nie4 kwalijk ne-
men, da4 zij zich steekpenningen laten
geven. De wetten en verordeningen heb-
ben trouwens een zodanige inhoud, da 4
niemand, Indonesiër noch buitenlander
ze kan gehoorzamen. Zonder teestem-
ming van de poli4ie mag men bijvoord
beeld nie4 meer dan vijf gasten in zijp
huis uiteodigen, ook nie4 op de verjaar
dag van een zoon of dochter.
Alle maatregelen in Indonesië worder
gerech4vaardigd me4 een beroep op de
besteande oorlogsteestend, waaraan de
rebellen schuldig zijn. Deze rebellen
vormen he 4 voornaamste probjleem var
Indonesië, de communisten komen pas
op de 4weede plaa4s.
Verzoening me 4 de rebellen is moeilijk
En Soekarno zelf is daarvoor verant-
woordelijk.

(Frankfurter Allgemeine'

Wijziging principiële Houding
Anti - Revolutionairen

De Nieuwe Rotterdamse Courant wijd 4
een beschouwing aan de wijziging in de
principiële houding der AnMe Revolu-
tionairen tegenover voormalige kolonie
Ie gebieden. De 'principiële oppositie
tegen afstand daarvan was, aldus dr
NRC, in Nederland tot voor kort he4

sterkst te vinden in An4i Revolutionaire
kring en da 4 w. verklaarbaar. Stond
de Anti-Revolutionaire Partij n|et ctf
het beginsel van de door God "erover

souvereiniteit? En hoe kunnen Anti Re-
volutionairen nu begrip opbrengen vooi
een revolutionaire beweging?

Toch heeft zich ook hier gelijk el-
ders een breuk voorgedaan. Wat ds An-
ti Revolutionaire Bruins Slot onlangs ir
de Tweede Kamer over Nieuw Guinea
zei klinkt haas4 revolutionair: „naar
mijn mening moeten wij de evolutie
van Nieuw Guinea tet zelfbeschikking
zien als een snelle evolutie, misschien
niet omdat wij een snel tempo op zich-
zelf zo gewenst achten, maar omdat het
gezien de gang van het huidige wereld-
gebeuren, niet anders kan. Wij kunner
de Nieuw Guinea ontwikkeling niet lo,<

zien van wat er elders in de wereld
met name in Afrika, gebeurt.
En dan moeten wij niet in perfect;nnis-
me vervallen. Wij moeten de inheemse
bevolking in het proces van zelfbeschik-
king betrekken.
Wij moeten dit proces versnellen. DaJ

is zeker geen kwestie van generatie-
en ook niet Van tientallen jaren. Onze
politiek in Nieuw Guinea moet zodani;
zijn dat wij de gebeurtenissen een slag
voor zijn.
Deze woorden getuigen van realisme

maar zijn tevens, woord voor woord
een veroordeling van ons nog recente
verleden. Hebben wij (en dat slaat al-
leen op de Anti-Revolutionairen) d,
Indonesische kwestie wel steeds gezier
in he 1 kader van he 4 "huidige wereld-
gebeuren", Hebben wij haar nie4 steed;
gezien "los van wat er elders in de we
reld gebeur 4". Zijn wij toep nie4 keei
op keer "in perfectionisme vervallen"
Zijn wij teen niet steeds de "gebeurtenis
sen een slag voor gewees4?" Neen im-
mers. Op al deze punten hebben wij
gefaald. Da 4 zien de meesten onzer lang
zamerhand ook wel in. Maar dat bete-
kent dat wij tevens een medeverant-
woordelijkheid dragen voor het drame
dat z jch later tessen ons en Indonesië
heeft voltrokken. Zeker, een medever-
antwoordelijkheid die allerminst de In-
donesische verantwoordelijkheid voor
wat er in '57 en '58 is gebeurd opheft
maar er op haar beur 4 evenmin door
wordt opgeheven.
Di4 is nakaarten. Maar me 4 het wel-
lich4 nut4ige effect da 4 dfe fouten nie4
herhaald zullen worden. Daar is mis-
schien nu wa 4 meer kans op, nu zelfs
de hechte burchten van de principiële
oppositie zich gewonnen hebben gege-
ven voor de vloed der gebeur4enissen in
Azië en Afrika. Ten aanzien van Indo-
nesië lijden wij (begrijpelijk overigens
gezien de gebeurtenissen) aan een be-
wustzijnsvernauwing die ons voorlopig
verbiedt op di 4 land dezelfde maatsta-
ven toe 4e passen als op de andere Afrc
Aziatische landen.
Tegenover Nieuw-Guinea echter zouden
we fris moeten kunnen s*aan, zo fris



dat wij b.v., willen wij tenminste "de
ontwikkeling van Nieuw-Guinea nie'
los zien van wat er elders in de wereld
gebeurt", de toekomstige leiders van dat

land niet ,}e Nederlandse teal (en daar-
mee een . isolement ook wanneer Nieuw-
Guinea in het koninkrijk blijft) zouden
moeten opdringen.

Mokmer krifegt nieuwe
verlichting

De oude verlichting van Mokmer zal
vermoedelijk nog deze maand,, verdwij-
nen. Tijdens de werkzaamheden aan de
uitbreiding van Mokmer zullen olie-
lampjes, de bekende "snotneuzen" of
"goose necks", de baanverlichting vor-
men. In Nederland is tenslotte nog e-en
bestelling geplaatst voor een elektrische
noodaanloopverlich'ing aan de ."kop"
van de baan welke verplaatsbaar is.

Het is begrjipelijk dat bij he 4 geschik'
maken van he 4 Mokmer vliegveld voor
steaal verkeersvliegtuigen, ook de hui-
dige luchtvaart technische voorzienieer
moeten wordbn verbeterd, vernieuwd
of uitgebreid.
Men beschik 4 op het ogenblik over 4wee
radiobakens, het z.g. N.D.B, of "Non
Direc4ional Beacon" voor grote afsten-
den, en de V.O.R. (Very High Frequen-
cy Omnidirec4ional Range), welk baken
een landing onder slechtere Veersom-
stendigheden mogelijk moet maken.
Hier komen 4wee z.g. "locaters" bij:
één baken op he 4 eiland Owi, oostelijk
van Biak, en één bij Kote Ni,ca {ien
westen van de baan bij de sted Biak
Beide zijn volledig au4oma4ische radio-
bakens, die een eigen aggregaat bezit-
ten. De bakens kunnen van Biak uii4
worden bediend.
De grote hoogte waarop steaal-verkeers
vliegtuigen vliegen (tessen de 30.000'
en 40.000 voet) maak 4 het noodzakelijk
da 4 de daling reeds op een afstand van
ongeveer 200 mijl word 4 ingeze4. Van
dit ogenblik af moet een onafgebroken
storingsvrije verbinding met het vlieg-
4uig onderhouden kunnen worden.
Voor di 4 doel Word 4 Biak een speciale
V.H.F. (Very High Frequency) radio-
zender met een speciale antenne opf-
gezet.
Zowel he 4 onteangs4- als zend-antenne

park zullen inmiddels in de loop van
volgend jaar naar meer geschikte plaat
sen worden overgebrach4.
Het Mokmer-vliegveld zal voorts ver-
rijk 4 worden me 4 een grote brandweer
auto, een z.g. "crash"-wagen. In 196|1
kom 4 er nog een 4weede bij. Verder,
is een baan-veegmachine in bestelling
die de baan voor ieder binnenkomend
straalvliegtuig zal! schoonvegen. Voor
de bediening van de "crash"-wagen(s'
zal een ervaren luch4vaar4-brandweer
man ui 4 Nederland worden aange4rok-
ken, die tevens met de opleiding van
lokale krachten zal worden belast.
He 4 is voor straalvliegtuigen zeer be-
langrijk da 4 de temperatour en voch-
tigheid van de lucht op verschillende
hoogten bekend zijn.
Deze me4ingen gebeuren steaks dooi)
middel van een radiosonde.. die een be
paald systeem uitzend 4, welke met be-
hulp van een weerballon de gegeven?
over temperatour en vochtigheid regis-
seert.
Deze sonde-me4ingen doet de meteoro-
logische dienst jn Biak niet alleen: er
is een heel netwerk van radio-sonder
in he 4 zuidelijk deel van de S4ille Oce-
aan, waardoor he 4 mogelijk wordt vrij
nauwkeurig weervoorspellingen te do<_
He 4 is voor vliegers van s4raalvliegtui-

gen ook belangrijk bijzonderheden te
we.en over de winden op grote hoogte.
Dit gebeurt straks in Biak me' de z.g
Radar Wind Apparatuur. Er wordt een
ballon opgelaten met een reflecterend
"doek', waardoor he 4 mogelijk is deze
me 4 de radar te volgen. Op elk ogen-
blik kan zodoende de positie ervan wor-
den bepaald en kunnen de horizontele
winden worden gemeten.

Een ander nieuwigheid voor de Mok-
mer-vlieghaven zal zijn een z.g. regen-
en wolkenradar. Ook hier is het voor de
piloot van de steaal-vefkeersmachine
van groot belang te weten, hoe het weei
bij aankomst zal zijn. Met de regen- er
wolkenradar kan men de pos4ie er
hoogte van wolken meten en daetrdooi
met vrij grote zekerheid melding maker

Intimidatie en provocatie
zegt Indonesië

Zowel van de Indonesische vertegen-
woordiging als van he4 ministerie van
Buitenlandse Zaken in Den Haag is
vernomen da 4 de Indonesische regering
een dezer dagen de Nederlandse rege-
ring op de hoogte heef4 gebracht van
haar bezorgdheid over he 4 voorgenomen
vlagverteon van de Nederlandse Marine
in de wa4eren van Nederlands Nieuw
Guinea

Een Indonesische memorandum over
deze kwes4ie is in Den Haag aan he4
ministerie van Buitenlandse Zaken over
handigd door de Indonesische vertegen
woordiger Susante Djojosugite. Hier-
in stea4 da 4 he 4 Indonesische volk he 4
vlagvertoon zal beschouwen als "in4i-
mida4ie en provoca4ie".

HEM „Grote voorzichtigheid
geboden

De Hollandse Beton Maa4schappij pu
bliceer4 he1 overzicht en de verantwooi
ding over 1959, me 4 een speciale para-
graaf Nieuw Guinea.

Ook dit jaar had de in Nieuw Giiinee
me4 veel moeite opgebouwde organi-
satie te weinig werk veer haar capa-
citeit, zoda4 de HBM niet in s;aa4 za1

zijn de door haar geschoolde kern var-
lokaal personeel blijvend aar, zich 4t
binden, indien deze siteatie niet verbe-
tert, aldus he1 verslas. Wel zijn vryy- de
toekomst enige incidentele werk-moge-
Jijkbeden in het uitzicht, maar he 4 var
een ontwikkelingsplan .op economisch
pn cultuurtechnisch stoied maak4, da'
de HBM zonder veel zekerheid moet
opereren en dikwijls voor mindere aar
gename verrassingen staat, zodat grote
voorzichtigheid geboden blijft.

Gunstig jaar voor
Nigimij

He 4 jaarverslag van de Hagemijer en
Company Handel maa4schappij vermeld*
"De Nieuw Guinea 'mpo"t en expor4
maa4schappij (Nigimij N.V.) kan weder-
om op een guns4ig jaar terugzien. Ver-
scheidene uitbreidingen aan kantoren
en woningen vergden in he 4 verslag-
jaar een belangrijk bedrag. Ook di*
jaar zuilen verbouwingen en vernieu-
wingen verdere investeringen noodza-
kelijk maken.

van het te verwachten weer.
He 4 i s het typische weer van Biak dat
deze aparateur zo waardevol maakt.
Tenslotte is het de bedoeling dat de
elektrische centrale van Biak word 4 ui4_
gebreid. Er zal echter een apart bevei-
ligings-systeem worden opgeze4, waar-
door de energie-voorziening van hel
vliegveld en de apparatuur word 4 ge-
waarborgd.
Hierover zal voor Mokmer een dubbele
voeding in het leven worden geroepen
aulomaMsche overschakeling indien eer
energiebron moch4 ui4vallen.
Voor de lokale verkeersradar-instella-
4ie zal eveneens een kracht ui 4 Neder-
land worden aangeteokken.
ENKELE CIJFERS

Voor de nieuwe baan zal ca. 77.00C
kubieke meter grond verzet moeter
worden, 10 kilometer graafwerk voor
kabelsleuven nodig zijn en 3 ten dyna-
mie4.
Toteal zal naar scha4ting van de A.B.M
4.000 kubieke meter beten verwerk'
worden alsmede 27.000 zakken cemen4
Voor de verlichting zal 37 kilometer ka-
bel moe 4 worden aangelegd.

Nieuwe Phenolfabriek
bijRotterdam

De s4aa4smijnen gaan samen me 4 deAmerikaanse Dell Chemical Corpora-
tion in het Bo4lek gebied van Ro44er-dam een Phenolfabriek bouwen. Pheno 1

is een belangrijke grondstof van destea4smi.jnen voor de produc4ie van ca-prol octean da 4 de grondstof is voor deAkulon-produc4ie van he4 AKU concerrDe steatemijnen hebben reeds aange-
kondigd dat zij hun produc4ie capaci-
4ei4 voor caprol oc4aan waarui4 he 4 ver-
beterde nylon wordt gemaak4 op kor 4«4ermijn zullen verdubbelen.

De Phenol die zij hiervoor nodig heb-
ben word 4 te 4 nu tee grotendeels ver-kregen ui 4 cokes des4illatie. Phenol kar
nu evenwel veel goedkoper worden ge-
maak4 als bijproduc4 van de aardolie-raffinage. Derhalve zal nu een nieuwbedrijf worden ges4ich4 in het Bo4lek-
gebied vlak bij de grote aardolie-raf-
finaderijen.

Een deel van de Phenol produc4ie
gaa4 naar de Nederlandse dochtermaa*-schappijen van de Dell Chemical Cor-
pora4ion die zijn product, waarvoor ir
tal van landen goede vraag besteat, gaa'
exporteren.

Verwacht mag worden dat de nieuwe
fabriek over twee jaar in bedrijf zal
kunnen zijn. De staatsmanen hebben
aan de nieuwe Botlek haven een optie
op een industrie terrein van 46 hectare
Deze oppervlakte zal nie4 helemaal no-
dig zijn voor he 4 nieuwe bedrijf, doch
er is voldoende ruimte voor uitbreiding
en wa 4 waarschijnlijker is voor d^ fa-
bricage van andere produkten.

De bouwkosten van de Phenol fabriek
moeten in eerste instantie worden ge-
raamd op 20 a 30 miljoen gulden.

Dr. van Baal naar
Amerika

De parlementaire redacteur van heH

dagblad "Trouw" schrijft dat de oud,,
gouverneur van Nieuw Guinea' dr. J
van Baal eind april naar de Verenigde
Staten vertrekt waar hij aan de uni-
versiteit van Oregon gast hoogleraaar
zal worden. Dr. Van Baal zal enkele
colleges geven in toegepaste vcAkenr-

kunde.



mantel heef4 gezien die cisternac. 4 eer
kind up he4 trottoir achterlie4 bij de
fla4 waar Erique Feugot schreiond werd
aangetroffen. Door deze mededeling iï
he 4 aantej vermoedelijke ontvoerders
ges4egen to4 drie.
Een v_r hen is eer. J=r^== 21- -'"
pullover droeg en die de kleine Erique

op de speelplaats wegsleurde en hen-
naar een auto brach4, waar een andere
man achter he 4 stuur wach*te. In4usser
heeft de vader van de kleine jonge,
zich aan de voorwaarde van de ont-
voerders gehouden en geen klacht in-
gediend bij de poli4ie.

De gehele Franse bevolking is giste-
ren ingeschakeld bij de jach4 op de ont-
voerders van Erique Peugo4, het 4V:
jaar oude zoontje van een autefabri-

kant. Zij controleer4 nauwkeurig de

nummers van alle bankbiljetten die zi'
in handen krijg 4 om na te gaan of zich
daaronder exemplaren bevinden die
vader Peugo4 voor de vrijlating van zijr
zoontje heeft beteald.
Heel gemakkelijk is deze con4role niet
wan 4 he4 aantel nummers dat is bekend
gemaakt bedraagt bijna 6000. Een Pa-
rijs blad heeft evenwel aangeboden dr
nummers te publiceren. He4 kos4te haat
een hele pagina.

Filmprogramma
ORIËNT FILMBEDRIJF

verteon4 heden 19/4 voor he4 laats4
.MURDER REPORTED"

'met Paul Carpenter en Melissa S4ribling
Een zeer spannende detective film.
Senteni heden 19/4:

"THE KENTUCKIAN"
me 4 Bur4 Lancaster.
Holl. Binnen morgen 21/4:

"MURDER REPORTED"
me 4Paul Carpenter.
Woensdag 20/4 en donderdag 21/4
"BANDIETEN VAN DE AUTOBAAN"
me 4 Eva Ingebors? Sholz en Hans
Chris4ian Blich. Een zeer spannende
film, die U zeker nie4 mag missen.

Soekarno in Wenen

Presiden4 Soekarno van Indonesië ie
op zijn wereldreis in de Oostenrijkse
hoofdstad Wenen aagokorhen.

Soekarno kwam ui 4 Boedapest. Hij
breng 4 vijf degen in V/enen door.

Volgens officiële cijfers van de Inde
nesische autoriteiten wonen er ie Dja-
karte nog ruim 4300 Nederlanders. In
teteal tel 4 Djakarta 2 1/* miljoen inwoner?
waarvan 127.000 buitenlanders.

Ontdekker Eif
gelanceerd

De Amerikaanse luch4maevt hee'* T,ri'
dag me 4 succes een satellie4 gelanceerd
de Ontoekker Elf.

Deze kunstmaan zou vandaag een cap
sule me4 insteumenten ui4werpen die ir
de buur 4 van de Hawaii-eilanden zou
worden opgevangen. Da voorgaande
proeven van deze aard zijn steeds mis-
lukt. De nieuwe kuns 4maan werd var
de basis Vandenberg in Californië in
de ruimte geschoten. Men verwach4 da*
de satelliet zelf niet langer dan tien
dagen om de aarde zal cirkelen om
daarna in de dampkring terug te vallen

De Amerikaanse luchtmacht was ir
bet gebied van de Stille Oceaan tossen
Alaska en Hawaii vergeefs paraat on-
de capsule op te vangen.

Na haar zeven4iende rondgang om de
aarde zou de satellic;4 de cansule In-
laten welke dan door speciale vang-
vliegtuigen in de luch4 zou worden op
gevangen. Blijkens waarnemingen is de
capsule wel vr. ?ens plan losgekomen
doch nie4 naar de aarde teruggekeerd
Hij beweegt z ich nu vermoedelijk even-
eens in een baan om de aarde evenals
de On4dekker zelf.

Weer Razzia's in
Zuid-Afrika

Politie en troepen in Zuid-Afrika heb-
ben gisteren razzia's gehouden in een
stedswijk bij Oost-Londen. Zij hebber
400 Afrikanen gearresteerd. De onder-
minister van Binnenlandse 7-ken Pie4ei

Johannesburg gezegd dat de blanker
nauwer moeten gaan samenwerken me'
de 1.400.000 kleurlingen in die wijk.
Hij meende da 4 de blanken de kleur-
lingen die van gemengd bloed zijn nodif
iKu. ii. ivt imu'jt tui rjilliteiren berei-
den zich vooj op een mogelijke staking
van Afrikanen die door he 4 Afrikaans-
Na*ionale Congres is uitgeroepen vooi
deze week.

Vier schepen vastgelopen
in Suez-Kanaal

De vaart door he 4 Suezkanaal werd
zaterdag gestremd doorda4 vier sciieper
aan de grond liepen in verblindende
zandstormen die ook he 4 verkeer in de
havens Por 4 Said en Suez lam legden

Eerst liep een Grieks schip aan de
grond en hoewel he4 later werd vlo'

ge4rokken, bleeft het verkeer gesteend
doordat ook een Italiaanse tenkar vas'
kwam te zi*ten.

Bovendien raakte een Amerikaanse
tenker vas4, de 33.000 ten grote Proto-
mac, die nadien werd aangevaren door
een andere Amerikaan, de 7,5 duizend
ton grote Green Valley. Volgens de Su-
ezkanaal-autoriteiten zijn beide scheper
bij de aanvaring nie4 beschadigd. In
Washingten werd echter gezegd da 4 de
Protomac flinke schade opliep boven de
waterlijn.

Zondagochtend vroeg was de vaar 4
door he 4 Suezkanaal weer in beperk4e
mate mogelijk.

Tsjoe En-Lai begon besprekingen
met U Nu

D"! Chinese premier Tsjoe En-lai is
in Rangopn zijn besprekingen begonner
me4 zijn Birmeese ambte^oot U Nu.

In Birmese politieke kringen is mer
op4ieais4iseh gestemd over he 4 resultaat
van -- .t deel van de besprekingen dat
betrekking heef 4 op de vas4s4elling var
de grens tussen beide landen.

Indonesië eist 12 mijlszone
Nameps de Indonesische regertog b

in Djakarte bekend gemaak4 dat de eh
404 invoering van een breedte van 1?
mijl voor de territoriale wateren varIndonesië gerechtvaardigd is door dp
natourlijke omstendigheden en nie4 zoi
kunnen worden afgewezen.

AziaUsche en Afrikaanse landen zoi
den deze Indonesische eis volledig ondei
steunen.

Op de interna4ionale zeereehtencon-
feren4ie in Geneve zal vandaag in ple-
naire ziting een beslissing moeten woi
den genomen, of de territoriale waterer
zes of 4waalf mijl breed zullen moeter
worden. Het zie 4 ernaar ui 4, da 4, wan-neer men he 4 ten aanzien van de kwes-4ie van de visserij nie4 eens kan worder
he 4 Canadees-Amerikaanse voorste}
voor een zesmijlszone de meeste kanr
maakt. Dat voorstel zal evenwel me4
een tweederde meerderheid moeten wor-
den aangenomen.

Aan de conferentie in Geneve nemer
88 landen deel.

Austr. N.G. schooljeugd
te gastin Hollandia

In alle vroegte liep gisteren de
"Raunafalls" ui 4 Wewak, Australisch
Nieuw Guinea de haven van .Hollandia
binnen met aan boord veertig leerlinger
iets later gevolgd door de "Marova" me'
irniripn I. riinwn a^n noorri.
In de middag zijn de leidere, v ._ deze
groepen me 4 nog een der4ig4al scholie-
ren gearriveerd.
Om 2 uur in de middag werden de gas-
tpn officieel H_rr he 4 FToofrl van Plaat-
SeLijK utra.uui .ri.i n_auii.u, **e ~ ..i

Stephan on4vangen. In zijn welkoms4
rede zei de heer Stephan da 4 hij hoop4e
dat he 4 contec4 tossen leerlingen van
scholen ui 4 Austealisch en Nederlands
Nieuw Guinea tot een goede 4radi4ie tot
uitgroeien.
De schooljeugd ui 4 Au_4ralisch Nieuw
Guinea zal in de komende week zijn
krachten meten me* die van de sdholer
in Hollandia en Kote Radja.

De wedstrijden zullen vrijdag worder
besloten met stedenwedsteijden me 4
volleyball, softoall on atoletiek.

Vervolg van pagina 1

REK Glenn Ford. Arme Francis.
Heden v/h. laatst in de sublieme film
van M — G — M.

"BLACK BOARD JUNGLE"
Een zeer goede film, over de schooljeugd
van heden. Opstandig aJs altijd.
Heden v/h. Iaa4st in REK IS jaar
Woensdag 20/4 en Donderdag 21/4 de
actie film "DUEL IN DE NACHT"
met Allan Ladd en Virginia Mayo
Binnenkort de film:

"GEHEIM CENTRALE LISSABON"
(Lisbon)

met Ray Milland Maureen O'Hara en
Claude Rains in REK

Vanaf DONDERDAG 21 APRIL
OPENT he4 KOFFIE HUlfe

SEDERHANA
weer. 129F

FILATELISTEN VERENIGING NNC
Jaarvergadering 19 april 20.W nr.r ver-
gaderzaal secretarie.
Kinderen 2» april en 27 april Christe-
lijke school.

JACHTCLUB — HOLLANDIA
KINDERPRET

Morgen, woensdag 20 april
kinderboelcenfees*.

Aanvang 5 uur N.M.
Lees de aankondiging in he 4 clubblad.

DENKT U AAN DE PASAR MALAM
op 23 april a.5.7
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