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Vooranstaantie
personen

Het Go»iy/ernemeiit van- Nederlands
Nieuw Guinea staat deze dagen voorhet delicate probleem om ten behoeve
van de Nederlandse Regering de me-
ning te vernemen van "vooraanstaande
personen uit alle kringen en bevolkings-
groepen" met betrekking tot de wijzigingvan de Bewindsregeling, die binnen af-zienbare tijd in de vorm van een wets-
voorstel aan de Tweede Kamer zal wor-
den voorgelegd.

Zoals inmiddels bekend is geworden
betreft deze wijziging de instelling vaneen Nieuw Guinea Raad.

Deze taai is daarom zo delicaat, om-
dat er in Nieuw Guinea inzake poli-
tieke aangelegenheden nog geen sprake
is van een georganiseerde opinievor-
ming. Dit in tegenstelling met landen
met een hoog ontwikkeld en evenwich-
tig politiek leven als Nederland of Enge
land. In deze laatste landen zijn het de
politieke barbijen die er voor zorgen
dat de o* ~">>eid niet voor de on
lijke op»;--' kom* te staan om rekening
te mor -'den met de vele miljoe-
nen mr ï die de vele miljoenen
afzond... burgers er op na houden-
In de ver" ' amgscampagries worden de
burgers g eonfronteerd met de diverse
aspecten de maatschappelijke kwes-
ties die op dat mornnet actueel zi.in en
met die verschillende oplossingen die
voor deze kwesties mogelijk zijn, en op
de dag van de verkiezingen spreken
de burgers zich tenslotte uit voor een
bepaald politiek programma, maar ook
voor de persoon of de groep van per-
sonen die zij het meest geschikt achten
om in de komende periode als de ver-
tolkers van de pufeiieke oninie tegen-
over de overheid op te treden.

Wanneer de Nederl«nflse regering
dan ook de mening van het Nederlandse
volk wil weten over een bepaalde aan-
gelegenheid, kan zij zonder meer af-
gaan op de mening van de politieke
partijen, en de regels van de parlemen
ftairet demokratie dwingen haar zejfs
om op bepaalde wijze met die mening
rekening te houden.

De Nederlandse regering heeft daar-
bij^ de instructie, dat zij te rade dient
te gaan bij "vooraanstaande personen"
uit ave kringen en bevolkingsgroepen,
niet nodig, want de leden van de diver-
se kamerfracties in het parlement zijn
in politieke aangelegenheden bij defi-
nitie "vooraanstaand". Ook nadat een
volksvertegenwoordiger .1: rko»z,en is,
houdt hij via zijn partijorganisatie of
rechtstreeks contact met de bevolkings-
groep die hij vertegenwoordigt.

Dit alles kan men samenvatten in de
term "georganiseerde opinie vorming op
politiek gebied".

Een dergelijke opinievorming vind!'
uiteraard niet slechts plaats op politiek
-errein, maar ook op economisch, cultu-
reel en godsdienstig gebied, overal daar

niïMhe culturele of gods-
dienstige verenigingen hun intrede heb-

Wanneer nu het Gouvernement van
ti i Nieuw Guinea "vooraan-

staande personen" dient uit te zoeken
wier mening in een zaak ais de wijzi-
ging van de bewindsregeling van belang
geacht kon worden, dan mag men aan-nemen, da Zij niet zozeer zoekt naar

die goed gekleed plegen tegaan, of de goede omgangsvormen in
acht nemen, als wel naar personen diein het proces van georganiseerde opinie
vorming een leidende rol spelen. Doorhet feit dat er nog geen politieke par-
tijen in Nieuw Guinea bestaan, zal men
zich daarbij noodgedwongen vooral moeten richten op leidende, pe-unen in
aconornische, culturele, ge'" of
andere <■■
nement dit in 2
ujt he4 feit, ele' „»dir ■belangrijke .^ï/saties in d^t land.,
ieder dr man vcrtogei.woordigd

,/nsdag door de Directeur van

Binnenlandse Zaken zullen worden ge-
hoord.

Het Gouvernement heeft echter bij
de selectie van "vooraanstaande perso-
nen" niet consequent aan dit principe
vastgehouden, getuige he4 feit, dat zulke
tye'iamgrijlke eeonomi'Sphe organisfotiëkj
als de vakverenigingen en de "Handels-
vereniging" op geen enkele wijze bij
dit o.erieg zuilen zijn betrokken.

We concluderen dan ook dat de groep
van personen die aan dit ,

men niet juist is samengesteld,
niet in de zin, dat zjj die nu ui
■

nen te worden, maar in de zin dat, dezegroep aanvulling behoef*, minstens me*een bestuurslid van ieder der genoemde
organisaties.

Dat deze bestuursleden alvorens hunmening te 'laten hpren, ruggespraak
houden in hun respectievelijke, organisa
ties zal de representativiteit van hefuiteindelijk resultna* van het overleg
ten goeds komen-

Indonesië trachtspanning
in standte houden

VersterkingennaarOostindenesie
De Indonesische regering doet haar best 0m binnen- en buitenland er van

le overtuigen, dat er door he* zenden van militaire versterkingen naar Ne-
clcrla»ids Nicuv/ Guinea een gevaarlijke si'uati-e is ontstaan. Door deze voor-
stelling van zaken trach4 zij het eigen volk te bewegen to* de zo noodzake-
lijke nationale eenheid die al zo lang ontbreekt, en in het buitenland, met
name in Amerika tracht zij afkeurende reacties uit *e lokken ten aanzien van
de Nederlandse maatregelen.

Het Indonesisch kabinet besprak; woens
dag met de marine
korps, kolonel E»oe»hadi, .'

Na de bijeenkomst de; »Nlnisler
van Voorlichting, Maladikma, me
!» kabtael 1 had over de hou-
■ ■ ' __. ■ . . j
derlanders om West Nieuw Gui»~
versterken. T)\n minister vani Buitcn-j
landse Zakien, Soe'.
dat, als de Neder] ich militair
versterken in Nieuw Guinea, Indonesië
dit voorbeeld zou volgen. Een botsing
die de". \f ■ .<■ '■
van Nederland zijn.

' ' :' ■ I -.zorgwekkend w?'

deel wi
India terugkeerde verklaarde de com-
mandant, kolonel Sj
van een maand hem du »1

maakt dat de Indoi ;e'
niet behoefde te schamen als men haar
vergelijk* met de Indiase. "Wat het ma-
terieel betreft zijn wij zelfs voor. Wij
hebben onze duikboten en vliegtuigen

De waarnemend president van Indo-
nesië, Dr. Djuanda, heeft later een be-
roep gedaan op he4 Indonesische volk
om v/at hij noemde: de Nederland
uitdaging met betrekking to' West Nw.
Guinea, tegemoet te treden met eenheid
nationale waakzaamheid en discipline.

Hij zei dat het Indonesische leger
gering staat.

D»r. Djuanda sprak voor de radio ter
gelegenheid van de viering van de dag

da* het zenden van Marine
en militaire versterkingen naar M
lands Nieuw Guinea een bedreiging van

','ormde.
Inmiddels heeift d<

ring militaire versterkingen gezonden
naar de eilanden in de buurt van Nieuw
Guinea.

De Indonesische minister van Buiten
landse Zakenl, Sjoetoandrio, die het al
bad voorspeld vertelde dit aan verslag
gevers in Washington, waar hij
■

van Buitenlandse Zaken- S-bebVm.drio
gde hier aan toe, dat de

tot ■■ hai il wndat fJ
land oorlogsschepen en andere mili»
versterkingen naar Nieuw Guinea zendt.
Tijdens een gesorek met de An
se waarnemende minister van Buiten-
landse Zaken, Dillon, 'heeft So

lang is van de Verenigde Sta'

ui* de weg te ruitnen.

mentaar op het gebeurdje geweigerd.
Zij acht het Nederlandse standpunt nu
votdoen»-7? bekend er ' ou-
dere ver i, waaruit zonneklaar
blnkt dat Nederland gee
bedoelingen kunnen worden toegeschre-
ven.

Russische klacht hij Veilig-
heidsraad

Chroestsjofconfereerde inOost Duitsland
Rusland heeft de kwestie van de Amerikaanse spionage vluchten voorgelegd

aan de Veiligheidsraad-
Over he* doel van hel bezoek van de Russische premier Chroestsjof aan Oos<-

Duitsland zijn in de afgelopen dagen nogal tegenstrijdige berichten gelan-
ceerd. Aanvankelijk vreesde men, da* Chroestsjof de topconferentie» liet misluk
ken om een excuus te hebben vcoi een afzonderlijk vredesverdrag mei Oost
Duitsland en een hernieuwde druk op West Berlijn, maar de Oost Duitse auto-
riteiten bestempelden deze berichten als onzin. Nu wordt bericht da* er wel een
afzonderlijk vredesverdrag zal worden gesloten, al schijnt Chroestsjof de enige

te zijn die weet, wanneer dat zal gebeuren.
De Russische premier Chroestsjof is

Donderdag uit Parijs in Oost Berlijn
aangekomen en had die zelfde avond
een bespreking mcl de Oost-Duitse auto-
riteiten die drie uur duurde.
Oost Duitse woordvoerders zeiden, dal
niet verwacht word* dat er io's za' ■■

den ondernomen met betrekking tot een
afzonderlijke vredesverdrag tussen Rus-
land en Oost Duitsland, voordat er een
topconferentie zal worden gehouden.
Chroestsjof zou Vrijdagavond in Oost-'
Berlijn een massabijeenkomst
ken- Men vermoedde, dat hjj bij die ge-
legenheid zijn bedoelingen *en aanzien
van zon verdrag kenbaar zou maken.

Eisenhower is inmiddels uit Portugal
naar Washington vertrokken.
Hij zou van plan zijn om in een televi-
sie-toespraak het Amerikaanse volk ver-
slag uit brengen over de gang van zaken

in Parijs.
De Britse premier MacMillan verklaar

de gisteren in het Lagerhuis, dat pre-
mier Chroestsjof hem op 9 mei had ge-
schreven enigszins bezorgd te zijn over
de afloop van de topconferentie.
Maar uit niets bleek, aldus MacMillan,
dat hij zich aan de besprekingen wilde
onttrekken. Daarom was Chroestsjofs
weigering een grote verrassing.

Het gebeurde in Parijs, zo ging Mac-
Millan voort kan ernstige gevolgen
hebben. In ieder geval betekent he1 een
grote stap terug. We vragen ons alleen
af, of de Russische houding alleen iets
is var dil moment of dat gesproken
moet worden van een weloverwogen
koerswijziging in de Russische politiek.
De leider van de socialistische opposi-
tie in het Lagerhuis, zei er van over-
tuigd te zijn, da 4 MacMiUan alles had

gedaan om de mislukking van het tapge-
sprek te voorkomen. Volgende week zal
net _______ een debat aan de on*-
s-am si'^ua ie wijden.

Inmiddels zal de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties a-s. maandag bijeen
komen voor een bespreking van de Rus-
sische klacht betreffende schending van
het Russische luchtruim door vliegtui-
gen van de Amerikaanse luchtmacht.
De Russische minister van Buitenlandse
zaken Gromyko zal de klacht persoon-
lijk indienen.

Menzies: druppel
inOceaan

Premier Menzies van Australië, die
ter gelegenheid van de conferentie van
premiers van het Britse Gemenebest in: is, heeft een toespraak gehou-
den voor de parlementaire pers in het

ie Lagerhuis. Er werden hem vra-
gen gesteld inzake de Indonesische be-

liging, dat de Nederlandse vers*er
kingen in Nederlands Nieuw Guinea on
derdeel waren van een plan om agressie
tegen Indonesië' te ondernemen. In ant-
woord hierop zei premier Menzies, dat
de Nederland.se troepen in Nieuw Gui-
nea' in vergelijking me' de Indonesische
militaire sterkte, een dituppel in een
oceaan waren.

N.V. Timmerfabriek manokwari opgericht
Het Gouvernement van Nederlands

Nieuw Guinea heeft met vijf andere
lichamen opgericht de N.V. Timmerfa-
briek Manokwari, de "TIMA".

Doel van de nieuwe N.V. is o.m. het
stichten en exploiteren van timmerfa-
brieken op Nieuw Guinea-

directeur is geworden de heer Kas-
telein uit Woerden.

Aandeelhouders van de nieuwe N.V.
zijn het Gouvernement, de Stichting tot
Voorbereiding van Agrarische Bedrij-
ven in Nieuw Guinea, de Hollandse
Be|ton Maatschappij, de Amsterdamse
Ballast Maatschappij, de Bouwmaat-
schappij Hollandia en de Industriële en
Aannemingsmaatschappij VAM.

Het aandelenkapitaal bedraagt 1,2 mil
joen gulden.

Pariementariers uit Surname en Antillen in Nederland
In de Haagse Ridderzaal ontvingen de

beiue Kamers van de Staten—Generaal
Gistermiddag de 29 leden van de Saten
van Suriname en de Ned. Antillen, die
als hun gasten een week lang op bezoek
zijn in ons land. De Eerste—Kamer voor
zittër mr. Jonkmans herinnerde er in
/..; i welkomstwoord aan, dat ;n deze
zelfde zaal eind 1934 het S
■ - . ■ ijk .- rd . .V:":. :gd.
Bij zijn woorden dat de Staten Generaal

zoek ui 4 de West op hoge prijs
stellen sloot zich namens de regering
vice-premier dr. Kor' chals aan- De voor-
zitters van beide Kamers een receptie.

.1 voerde het woord namens de
gas'en. De Tweede Kamer voorzitter dr.
Kor'£enhorst noemde deze interparlemen-

oeting op voorhistorisch»
de pech-

s een ree]

Luns: toezeggmg hog van kracht
kën, mr. Luns heeft jn die

behandeling van de
'. 't ook go-

n bslreffeude i
■

snog steed* van krach 4. Nog n
zo voegde de mini!



Toeristen op Nieuw Guinea
Schamenwe ons voor deresultaten van

ons werk ?
In vroeger jaren werd Nieuw Guinea

nogal eens bezocht door toeristen, die of
belangstelling.hadden voor land en volk
Ldat was geer zelden het geval,] of als
copiejagers er op uit waren om straks
na terugkeer in het vaderland zeldzame
opnamen te kunnen tonen aangevuld
met verhalen die men maar niet ai te
critisch moest bekijken. De laatste cate-
gorie was ver in de meerderheid.

Wanneer dit soort mensen aan wal
kwamen kon je de teleurstelling van
hun gezicht scheppen. Ze dachten "wil-
den" te zien, of zoals men ze meestal
aanduidde "unspoiled natives".

De voorstelling evenwel die men van
"wilden" had was wel zeer ver bezijden
de werkelijkheid. Men stelde zich voor:
kleurig uitgedoste dansende inboorlin-
gen, die in grote uitbundigheid hun da-
gen doorbrachten. Het was de meesten
niet bekend dat het leven van alle dag,
ook van de z.g.n- 'Umspoiled natives"
nogal eentonig is. Hoe dan nok: het viel
allemaal tegen. Er viel niets te zien en
niets te fotograferen. Men meende dat
de oorzaak van dit alles lag in de werk-
zaamheden van de Zending en Missie.

Eén van de grote ergernissen was ook
altijd dat de Papoea's kleren gingen
dragen. Dat de bewoners van Nieuw
Guinea hierin de vreemdelingen imiteer-
den, werd over het hoofd gezien. Men
kwam met argumenten aandragen ont-
leend aan de hygiëne en bepleitte een
gezonde levenswijze, zonder kleren etc.
etc. Verbazingwekkend hoe men pro-
beerde om zijn teleurstelling over he£
weinig spectaculaire van de bewoners
te camoufleren achter een vermeende
z»rg voor hun lichamelijk welzijn.

De positie van de Bestuursambtena-
ren in die dagen was bepaald niet te be-

wanneer zij toeristen van het Zo

pas gesignaleerde kaliber te woord
moesten staan. Soms troffen de globetro*
ters hè 4 wanneer het 31 augustus was.
Dan werden de bewoners van het bin-
nenland opgeroepen om naar de hoofd-
plaats te komen en het hunne bij te
dragen tot de algemene feestvreugde.
Zulks gebeurde echter maar eens per
jaar en verder was het maar een saaie
boel vond men.

He 4 waren niet alleen toeristen die
tuk waren op het spetaculaire van het
leven der "primitieven". Er kwamen

vitte boten, van het Gouvernement,
waarmee hoge ambtenaren kwamen aan
varen met meestal ook een aantal gas-
ten aan boord.

Ter ere van deze hoge gasten gebeur-
de het ook nogal eens, dat inheemse
dansen werden georganiseerd, maar het
summum, van dit soort amusement kon
men toch wel aan de Waropenkust bele-
ven-

ONS VERVOLGVERHAALKri-Pik en Kru-Puk Krant
Gevaarlijk spel.
Korte inhoud:

Be familie Verbrug, me* Peer, Torn
en Spriet gaan emigreren naar Nieuw
Zeeland. Ze ontdekken, dat hun oom
Karel 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.
Ze krijgen een huis in Wellington,
waar ook hun vriend Erik woon*.
"Moet je nou eens z[en «_ schreeuwde

Erik enthousiast, terwijl hij het schuur-
tje binnenrende, waar Torn en Peter aan
het timmeren waren- "Het begin 4 er op
te lijken, dat we iets ep het spoor zijn"
In deze krant staat .. . .", maar voor-
dat hij uitgesproken was, gristen Torn
en Peter hem de krant al uit zijn vin-
gers. "Vooruit, eerst spriet er bij halen,"
commandeerde Erik, "anders is ze
straks weer kwaad, dat We er haar bui-
tengehouden hebben."

En zo zaten ze even later me' zijn
vieren gebogen over een krantenartikel,
waarboven stond "Mr. Wingsleg bepleit
een ruimere toelating van immigranten"

"Wat die man allemaal bepleit kan me
weinig schelen", zei Erik, „daar heb ik
gisteravond ook al niets van begrepen,
maar je moel hieronder aan lezen, daar
staat een heel verhaal over zijn levens-
loop."

"Zo", zei Torn, nadat hij een tijd aan-
dachtig had zitten lezen, "dus die Mr.
Wingsleg is i>u eigenaar van een grote
sdhaapkfarm, die Shefa heet. En die
farm ligt even buiten Frasertown. Dat
kan allemaal nog heel best, maar dat hij
indertijd als een gewoon mannetje is be-
gonnen en samen me* een jonge Neder-
landse emigrant die farm van de grond
af heeft opgebouwd, is toch wel een leu-
ke bijzonderheid. Dan heb je best kans,
dat hij ook anden s u;> die
buurt heeft gekend en misschien zelfs
wel oom Karel."
"Wat jammer, da* de naam van die man
er nu niet bij staat, "zuchtte Spriet.
Stel je voor, dat hij Karel heette".

Me Peter, en dan was het na-
tuurlijk onze oom Karel, en dan was
het raadsel in een keer opgelost". En
dan konden we naar die Mr. Wingsleg
gaan en tegen hem zeggen, als je ons
dat geld van oom Karel niet gauw terug
geeft, vertellen we aan alle kranter/, wat
een gemene streken je vroeger uithaalde

En dan willen de mensen je lekker niet
meer kiezen. "En dan, en dan, en dan,
"snauwde Spriet, konden wij op die
farm gaan wonen en veel geld verdie-
nen."
"Schei toch uit me* da* gezeur", zën. Erik
"daar schieten we niets mee op- We moe
ten voorlopig eerst nog maar eens pro-
beren om die Mr. Wingsleg zelf te pak-
ken te krijgen. En de beste gelegenheid
daarvoor lijkt me in Foxton, waar hij
zaterdag een propaganda-meeting heeft
belegd. We hebben de hele dag de tijd
en als we gaan liften kost het ons geen
cent." "ja, dat is een reuze idee", riepen
de anderen, "dat gaan we doen:.

Wordt vervolgd

GESLOTEN GEBIED
Het waropengöbied is namelijk jaren-

lang gesloten gebied geveest De Zen-
ding was het verboden daar te v/erken
en zo bleef de "primitiviteit" daar vrij
lang gehandhaafd. Het gevolg was dat
zonder mankeren dat alle bezoekers van
buiten, hetzij toeristen, of semi-toeris-
ten die met de Gouvernements witte bo-
ten kwamen een bezoek brachten aan
Waropen. De bevolking daar begreep
blijkbaar [of moe* men zepgen schijn-
baar?! wat vp n hen verwacht werd. Zo-
dra er een rookpluim aan de horizon
verscheen, werden de kleurige dansschor
tjes te voorschijn gehaald en aangezien
de Waropense schonen niet ïn het mms*
verlopen waren, gebeurde het zelfs da*
ze aan boord van de schenen hun dan-
sen gingen vertonen. In het boekje van
Dr. Vrij'burg "Nieuw Guinea roept" kan
men tb zien afgebeeld aan dek van de

KPM boot. Een struise dame, summier
gekleed, kreeg zelfs hei: volgende onder-
schrift "Ze vroeg of het Vër was, Parijs,
want ze wilde er graag heen als "Miss
Papoea". Dezelfde afbeelding siert ook
het kaft van dat werkje. Wat de schrij-
ver daarmee wilde suggereren mag de
lezer zelf uitmaken, want het heeft
niets te maken met de inhoud van he1

boekje.
Nu werden er destijds allerlei argu-

menten aangevoerd om de Waropen ge-
sloten te houden voor de Zending. Het
zou verstoren van de ï'us'' en orde be-
tekenen- Merkwaardig, heel merkwaar-
dig. Intussen veranderde er veel op
Nieuw Guinea. Waropen werd in 1935
opengesteld, nadat reeds in 1906 een

angrijk dorpshoofd van Waropen
per prauw een tocht had gemaak* naar
zendeling van Balen te Windessi om. er te vragen.

Waropen is nu van geen betekenis
meer voor de toeristen, ook varen er
geen Gouvernementsboten meer heen
om de gasten te laten genieten van het
primitieve leven en ze de kans te geven
foto s en films te maken.
"De tijden veranderen en wij met hen"
luid 4 een bekend spreekwoord.
Let men op he'c uiterlijke, dan zal het
waar zijn, doch in vele opzichten lijkt
het maar zo.

Wij verheugen ons officieel over de
tamelijk grote veranderingen op Nieuw
Guinea en de bevolking en wij noemen
dit vooruitgang. Toch zijn we blijven
houden van het ongewone, het spectacu-
laire. En ui 4 dat oogpunt is er weinig
spectaculairs aan de meeste verand-
gen.

Waropen is reeds \:in<x geen toeristen-
paradijs meer, maar geen rood . . " wij
hebben de Balièmvallei Nog is het. g-en
toeristenoord, maar wij gaan dat er van

maken.

LAATSTE NIEWS
vandeBoekenweek

Prijswinnaars Spreekwoorden puzzle
Christiaan Zijlstra
Robert Hekkert. Sivia TJtermark.
De prijzen, ierder een boek, hebben

ze al gekregen.
Gefeliciteerd. En. hiermee is de Boe

kenweek dan werkelijk voorbij.

Een loerie gaf eens zangles
aan een wit*e kakatoe
maar de kaka schreeuwde "Jacob"
en wilde naar zijn moeder toe.

HET ARABIERTJE
Maar opeens begon hij te knikkebol-*

len en te gapen. Salmira begon te lach-
en: "Ik zie het al, je heb* slaap van
he* lange waken", riep ze. "Ga jij nu
maar slapen, Aleppo, dan houd ik de
wacht." Daar moest Aleppo om lachen-
"Jij de wacht houden." riep hij, "Kan
je dan schieten als het moe*?".

"Niet erg goed." bekende 'jSalmira,
"maar ik kan je wakker maken, als er
onraad dreigt".

Nu gaf Aleppo zich gewonnen. Hij
tolde werkelijk om van de slaap, rolde
zich in zijn deken en viel meteen in
slaap.

Salmira nam het geweer en ging tegen
een dadelpalm zitten, zo, dat ze de woes
tijn kon overzien en tegelijkertijd het
leven en bewegen van de oase in zich
op kon nemen. Ze vermaakte zich met
de zwarte en grijze aapjes, die schate-
rend en krijsend van de ene tak op de
andere sprongen. Ze sprak me' de oude
kamelen, die zoveel goeds over Aleppo
te vertellen hadden en speelde met de
kleine Doka, die haar af en toe een
dadel bracht en zijn arm cm haar hals
sloeg. Steeds keek Salmira uit over de
wtoestijn of de Bedoeinen haar soms
nog aan het zoeken waren, maar de
ochtend verstreek en ook de middag
doch er kwam niets opdagenl

Eindelijk kwam er beweging in de
deken. Armen en benen rekten zich ui4
en na veel lawaai verscheen 't krullen-
de haar van Aleppo met de fonkelende
zwarte ogen-

Die avond bleven ze nog samen pra
ten en plannen_maken om samen weg
te trekken. Ze besloten eerst nog een
paar weken hier te blijven om zich op
de reis voor *e bereiden.

Toen de dag van vertrek aangebroken
was, stond Aleppo 's morgens heel
vroeg op. Hij waste zich voor 't laats*
met het koele water van de bron, liep
nog eenmaal langzaam langs alle dadel
palmen, die hij zelf geplant had en die
hen van voedsel en schaduw hadden
voorzien. De beide oude kamelen, die
hij als zijn vader en moeder beschouw-
de, lagen nog dicht te gen elkaar aan
rustig te slapen. Aleppo klom op een
zandheuveltje en zag de zon als een
oranje rode bol boven de horizon ver-
schijnen, langzaam en majesteus als
een heerser in zijn fladderende mantel
van stralenbundels.

Een jaar lang had hij dit nu eike dag
gezien, 't zou hem moeilijk vallen af-
scheid te nemen van dit dierbare plek
je, waar hij zich echt thuis had ge-
voeld te midden van de vijandige zand
woestijn rondom hem. .

Dit is vanmij
De Witte Mustang is een veelzijdige

figuur. De/fe keer een erg aardige fabel
Ook stuurde hij nog twee grappen in,

die de volgende week aan de beurt ko-
men-

dres is:
Nieuw Guinea Koerier
Oranje iollandia.

Be leeuw riep eens de kantjil. bij zich
"Kantjil, roep eens de ezel." "Ja, sire".
Do kantjil haalde de ezel en, bracht

bij de koning. De koning vroeg:
"Hoe ruikt het hier in mijn hol?" "Eh

et mort zeggen
maar hier stinkl het." "Ach wat, jij, je
liegt."
ïn tegelijkertijd sloeg de leeuw hen
dood. "Ga jij nu de wolf halen" riep hij
tegen d- kantjil. De kari.tijl spoedde
zich naar het hol van de wolf. Daar ver
telde hij wat er gebdurd was en dat
de wolf ook moest komen-

Aan de wolf werd het zelfde ge-
vraagd en. daarop antwoordde de wolf:
"Majesteit, zon Heerlijke aroma heb
ik nog nooit geroken." "Je liegt nog
erger dan de ezel, hier." En de wolf on
derging 't zelfde lot. Daarna beval de
leeuw de kantijl: "Roep als de bliksem
Reintje de Vos" "Jawel sire."

De Vos was nog niel goed en wel
aangekomen of de koning zei:" Zie je
die twee daar liggen?" "Jawel, Majes
teit" zei de vos. "Nou, jij gaat de zelfde
weg op als die twee, als je me niet als
de bliksem vertelt, hoe het hier ruikt."

"Majesteit, luistert U eens even. Van
morgen heeft mijn vrouw een lekker
soepje gemaakt en een bos bloemen ge-
keriht. Tn een van die bloemen zat een
bij en die heeft me in mijn neus ge-
stoken- Dus nu kan ik niet meer ruiken.

"O, dus je kan niet zeggen, hoe het
hier. ruikt." "Neen Majesteit."

"Ga dan maar in vrede."
Ingezonden door de Wi*te Mustang

NAAR DE BALIEM
Vele bezoekers komen in deze tjjd

naar Nieuw Guinea, deskundigen op
allerlei gebied. Wat al deze mensen op
hun programma hebben weten wij ge-
wone stervelingen niet, maar één pro-
grammapunt kennen we allen: een tocht
naar de Baliem.

Dat de aard van de deskundigheid iets
te maken zotu hebben met dit bezoek ge-
loven we,niet'. Ook gaan deze bezoekers
geen koude neus halen, dat hebben ze
niet nodig, maar dat gaan v/ij later doen
Wat zoekt men daar? Wel, zou de Ame-

ives".
Want waar ter wereld kun je medemen-
sen aantreffen die in het stenen tijdperk
leven?
Janry: d leven op de meeste be-

rs een dergelijke diepe indruk
maakt dat; tot op van wereld in
de mening verkeert dat Nieuw Guinea
in hoofdzaal; no? o]
Verslagen over de 'ziulke : -.- Hot woord alleen
al schrikt zo af.

Ik kreeg op mijn vragenavond^n eens
de volheide kwestie voorselesd door
Papoese jongeren van de kuststreken:
Ho^ komt hel dal rlanders in
boeken en tijdschriften altiid bewoters
van het binnenland laten afbeeld
Qi--!v-i>-,.-, n 7P, 7 ;,-h voor de resultaten van
hun eigen werk? Of willen ze liever rjat
wij primitieven blijven?

Uit deze vragen blijkt dat er ook een
kant aan ons "toerisme" zit. waaraan we
ook we! eens mogen denken.

De Baliem wordt toeristencentrum. De
plannen zijn reeds bekend gemaakt.
Hoe lana zal het duren voor men
van werkelijke toeristen de klacht zal
horen: spoiled natives?

T>ot .-,..n te-'-'-t iiH» J\'ilc!*'n]'ö rv
rika efe. komt om de Ndani irmd---ti"<;
foti Nederlands versie te horen zingen,
gelooft niemand.
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Over het begrotingsrecht

EEN MAGER SCHEPJE
De Staat behoeft om te werken geld.

Dit krijgt he'c langs allerlei wegen: be-
lastingen, accijzen, invoerrechten, boetes
etc. Nu staat het aan moderne staten
niet viij eigenmachtig te bepalen op
welke wijze zij zich inkomsten denkeu
te verschaffen, evenmin als zij naar
believen geld kunnen uitgeven- In Sa-
oedisch Arabië [waar het anders is] is
het de vorst en de vorsl alleen onder
wiens persoonlijke autoriteit de staats
inkomsten 'worden vastgesteld en de
uigaven gedaan. Sltaats,k)as en privé
vorsterikas zijn zelfs niet gescheiden.
In de meeste democratische staten daar
entegen geschiedt de vaststelling van
sitap.|sonitvangS'ten en uitgaven onder
controle van de volksvertegenwoordi-
ging. I,e regeringen dienen [(meestal
jaarlijks] een raming in van inkomsten
en uitgaven en wanneer deze door de
volksvertegenwoordiging worden goed-
gekeurd, is de regering gemachtigd vol-
-gens dia raming [budget of begroting
geheten] heffingen ie doen en uitgaven
te verrichten.

[Van een bijzondere medewerker]

BELANGRIJK RECHT
Het is duidelijk dat deze invloed op

de totstandkoming van de begroting éém
van de belangrijkste en sterkste rechten
is van een volksvertegenwoordiging.
Zonder begroting kan een staat niet wer-
ken, zodat, als het parlement een begro-
tingsvoorstel afstemt, de regering ge-
noodzaakt is af te treden. Het is dus
een sterk recht, maar het is ook een
belangrijk recht. Want als de regering
haar begrotingsvoorstel indient valt uit
de cijfers en de begeleidende toelich-
ting af te leiden welk beleid de rege-
ring zich voorstelt het komende jaar te
volgen, terwijl door het recht 0 m wij-
zigingen [amandemenfen]aan te bren-
gen het parlement de macht heeft de
regering het voeren van een zeker be-
leid voor te schrijven.
TWEEDE KAMER

In Nederland vormen 'de begrotings
debatten in de 2e en le Kamer [vooral
die in de 2e Kamer] hoofdpunten in het
parlementaire jaar. De Regering maakt
zich dan op haar best op en komt met
degelijk voorbereide begrotingsstukken
te voorschijn en in de toelichtende stuk
ken pleegt zij het door haar voorge-
stelde beleid in grote stijl voor te dra-
gen en te verdedigen. De heren afge-
vaardigden, hebben dan hun schone ge-
legenheid om het hunne over dat be-
leid te zeggen en de daarbij afgestoken
redevoeringen — vaak voorbeelden van
fraaie welsprekendheid — bel^rtren tot
de meest interessant^ gebeuiVJenSs.'jen
van het parlementaire jaar.

De begrotingen worden dan niel zel-
den eerst na hevige debatten — waar-
bij geen minister zal vergeten ook zijn
meest lastige opponent "de geachte af-
gevaardigde" te noemen — en eventu-
eel na diverse amandementen goedge-
keurd, om daarna het staatsblad te be-
reiken-

He* blijft dan meestal weer een hele
tijd rustig aan de politieke hemel boven
het Binnehof.

Het budgetrecht is in het verleden wel
eens gehanteerd me* een doel dat de
scheppers van de Grondwet hoogst-
waarschijnlijk nie* voor ogen heeft ge-
staan. He* is — in het recente verle-
den overigens slechts zelden — voorge-
komen dat de Kamer een minister [en
scms zelfs de hele regering] *ot aftre-
den dwong door diens begroting af fe
keuren uitsluitend omdat m€n geen ver-
trouwen in de betrokken bewindsman
stelde. Het ging dan niet om, het begro-
tingsvoorstel op zich zelf, als wel om
het beleid van de indiener in he* alge-
meen. Men pleegt dit te noemen he4
afstemmen van een begroting "om rede-
nen buiten de cijfers gelegen".
VOLKSRAAD

Hoe was het nu gesteld met het bud-
getrecht van de Volksraad in het voor-
malig Nederlands Indië?,
In ve[e opzichten kwam dit overeen met
het Nederlandse stelsel. Ook hier nauw
keurig uitgewerkte ramingen, vergezeld
van uitvoerige toelichtingen en ook hier
jaarlijkse debatten en redevoeringen in
grote stijl. Aan de begrotingsbehande-
ling werd dan nog luister bijgezet door
dat de zitting van de Volksraad werd
geopend, door de Gouverneur Ge-eraal
dia in gala-tenue met steek en degen
in een open claleche placht voor *e rij-
den en door een haag van hoogwaardig
heidsbekleders, in rijkelijk me* goud
beschikte ambtsdos*uums gestoken, dezittingszaal betrad.

Bes+ond er overeenstemming *u«en
Volksraad en Gouverneur Generaal, dan

werden, de begrotingsafdelingen bij be-
sluit vastgesteld en achteraif [al dan
nietj bij de Wet goedgekeurd. De Neder
landse wetgever [regering en parlement)
hield dus he* laatste woord aan zich.
Was er daarentegen geen overeenstem-
ming tussen Volksraad en G.G- [en men
noemde dat in de Indische politiek een
"conflict"] dan slond het de G.G. vrij
de voorgespelde amandemerjten naast
zich neer te leggen en de betreffende
begrotingsafdeling voor^pig zelfstandig
vast te stellen. De definitieve v
ling diende dan bij de Wet te geschieden
en niet zeiden kneed' 1 de Nederlandse
wetgever de Volksraad in zn gevoelen
gevolgd. Het Nederlandse parlement
trad dus beslissend op wanneer er tUs
sen de hoogste gezagsdrager in de ko-
lonie en de Indische volksvertegenwoor
diging de nodige overeenstemming ont-
brak.

Was er in het voormalige Ned. Indië
wel sprake van politieke invloed van
de volksvertegenwoordiging bij de vast
stelling van de begroting, van een po-
litieke mach', in die zin dal men de
gezagsdrager door afstemming der be-
groting tot heengaan kon dwingen, was
[overigens begrijpelijk] geen sprake. De
staatsrechtelijke verhoudingen in de
toenmalige kolonie, waaraan het stel-
sel van aan de volksvertegenwoordiging
veranfewoorde»li(jke bewindslieden onV
brak, zouden trouwens met een derge-
lijke vergaande macht niet te rijmen
zijn.

NIEUWGUINEA
Ook voor Nieuw Guinea heeft men

in verantwoordelijke kringen nimmer
in die richting gedacht. D huidige Be-
windsregeling kenl aan de [theoretisch
bestaande] Nieuw Guinea Raad welis-
waar een ruime mate van budgetrecht
toe, maar ook hier is he* laatste woord
aan de Nederlandse wetgever en er is
geen sprake van de mogelijkheid van
een. tot heengaan dwingen van politieke
verantwoordelijkheid dragende bewinds
lieden.

Overigens ademt de huidige Bewinds
regeling in haar behandeling van het
budgetrecht een moderne geest- Was
het in Ne-d. Indië zo dat jn al?e geval
len de Wet [dus Nederland] hefl laa
woord had, onder de bestaande rege-
ling word* de moederlandse <er pas bijgehaald in drie gevallen nl:
a wanneer de begroting eon mdc,; '1

do te zien ge
b de Regering overwegende b

tegen het ontwerp heeft;
c er tussen Gouverneur en Nieuw Gui-

nea Raad een conflirt! ! 'aai
Behalve r/iodr-r 1 - is om in

alle gevallen het laatste woord te h
ben, heeft plaats gemaakt voor de be-
voegheid om het slechts in bijzoidcrc
gevallen te doen — is de bestaande re-
geling ook in hoge mate practisch inzo-
verre zij bij de totstandkoming van de
begroting het accent op de Nieuw Gui-

nea organen 'egt Dat de huidige [in-
formele] 'praktijk het accent krampach-
tig bij het bureau van de heer Kottier
houdt, is een andere zaak.

Begrijpelijk is het da 4 Nieuw Guinea
Nederland niet kan voorschrijven hoe
veel het jaarlijks in het begrotings-de-
feci 1 zai hebben bij te passen; vandaar
de bepaling dat ingeval van een nade-
lig saldo het. stuk bij de Wet moet
worden vastgesteld. Vanzelfsprekend is
ook dat in geval van een conflict de moe
derlandse wetgever de besUssing neemt.
En tenslotte is het onder de gegeven
verhoudingen niet onbegrijpelijk dat het
Moederland, met het oog op b.v. z'n
veranflwooïde'iijkfredon op internatio-
naal of militair terrein, zich de moge-
lijkheid van ingrijpen wenst voor te
behouden wanneer het geval zich zou
voordoen dat de Nieuw Guinea orga-
nen, op grond van onvoldoende inzicht
in die fterrefinen, beslissingen zouden
nemen welke me* de verantwoordelijk-
heden der Rijksregering niet te rijmer
zouden zijn.
VERLANGENS KENBAAR MAKEN

Het valt thans op dat de Regering ge-
meend heeft de bestaande [moderne en
practische] bepalingen niet te moeten
overnemen in het ontwerp da* op dit
ogenbUk onderwerp uitmaakt van het
vertrouwelijk beraad met bevolkings-
groepen! te Hollandia- Naar verluidt)
zou het huidig ontwerp de in te stellen
Nieuw Guinea Raad slechts he* recht
geven om over een voorlopig begrotings
'ontwerp met diensthoofden te beraad
slagen. Van een goedkeuring of bevoegd
heid tot amendering zou geen sprake
zijn, dus ook niet van een verdediging
van regeringszijde. De Raad zou hoog-
sftenM wensen en verlangens kenbaar
kunnen maken en het enige voordeel
is dat die wensen de in Nederland in
te dienen begrotingsvoorstellen' zuilen
vergezellen, zodat de Kamers daarvan
kennis kunnen nemen. Wanneer echter
de Regering die wensen niet zou over-
nemen en haar beleid dienaangaande
in de Kamers zou verdedigen, zal de
stem Nieuw Guinea Raad niet
als wederwoor/d kunnen worden gfe-

Achtte d in 19^0 — toen
zij de Bewinösregeling met haar hui-
dige moderne concetie vaststelde —het gebiedsdeel ver genoeg om een vrij
ruim budgetrecht te genieten en werd
dit in 1956 bij de vaststelling van de
[enigzins] herziene "Wet Bewindsrege-
ling N;euw Gu'nea" nog c;t\s beves-
tigd nu, 4 jrn'" I /Ot men de
klclk ♦,9m»:I:ik.» fer '-moeten flerus

-usHtc Nieuw Guinea
Raad slechts het recht t oe te kennen
begrotingsverlangens naar voren te bren
gen.

Om met een variant on Thorbecke
te zeggen: een mager schepje uit de
budgetaire ketel.

ELECTRONISCH
ADMINISTRATIE - CENTRUM

Da* Nieuw! Guinea een onderontwikkeld land is wee' ieder. Wat eigenlijk
he* verschil is tussen een onderontwikkeld en een hoog ontwikkeld land, is
iets waar degeleerden het nog nilet helemaal over eens zijn, maar een idee van
dat verschil krijgt men toch wel, wanneer men verneem*, dat he* Nederlandse
bedrijfsleven een centrum voor electronische administratie krijg*.
De bedrijven die bij dit centrum zijn aangesloten, zutfen hun hele wekelijkse
loonadministratie in enkele minuten tijd door electronische rekenmachines kun-

nen laten verrichten. ;
Over enkele maanden is de oprich-

ting te verwachten van een centrum
voor elektronische administratie ten
dienste van het Nederlandse bedrijfs-
leven. Binnenkort zal het Centraal So-
ciaal Werkgevers-Verbond, samen met
het Verbond van Nederlandsche Werk-
gevers, het Katholiek Verbond van
Werkgevcrsvakverani gingen en het
Verond van Protestants — Christelijke
Werkgevers in Nederland, he* initiatief
nemen tot het bijeenroepen van de op-
richtingsvergadering van .r.ilk een cen-
trum, aldus een mededeling van de voor
zifter van he* Centraal Sociaal Werkge-
versverbond, mr. F.H.A. de Graaff-

Het beslui* *ot oprichting berust op
een raport, da* een daartoe door he*
verbond ingestelde werkgroep heeft ui*-
gebraCh*.
Deze ■werkgroep heeft onderzoen* of een
elektronische administratie — machine
voor gezamenlijk gebruik aan he 4 Ne-
derlandse bedrijfsleven dienstbaar kan
worden gemaak* en in hoeverre de hier-
aan verbonden voordelen binnen he* be-

reik van de kleinere en middelgrote on-
dernemingen kunnen worden gebracht.

De werkgroep heeft de loonadmini-
stratie als uitgangspunt Van zijn studie
genomen, omdat de daaraan verbonden
problemen als de mees* dringende wor-
den besdhouwd en omdat deze wat hun
aard betreft ook het meest in aanmer-
king komen voor centrale verwerking.
Daartoe heeft de werkgroep in novem-
ber 1959 een enquête gehouden onder
ruim driehonderd ondernemingen met
tezamen meer dan 120.000 werknemers.
Uit deze enquête bleek dat aan een der-

jke centrale verwerking van de
loonadministratie inderdaad! grote be-
hoefte besfond.

Op grond van deze studie beve
werkgroep aan een centrum voor elek-
tronische administratie op te richten ;n
de vorm van een rechtspersoonlijkheid
bezittende vereniging.

Om aan de gebleken behoefte te kun-
nen voldoen, zal het centrum moeten
werken met een middelgrote elektroni-
sche administratie—machine me* een
snelle kaar*enleesinrichting, een soort

die volgens het rapport in dit geval het
beste zal kunnen voldoen. Een voorlopig
programma-onderzoek heeft aangetoond,
dat° de geheugencapaciteit tenminste
40.000 a 50.000 posities mee 1 omvatten,
zodat in de meeste gevallen de opdracht
in één machinegang verwerkt zal kun-
nen worden- Hét programma zal in ieder
geval me1 behulp van ponskaarten in
het °eheugen moeten kunnen worden ge
laden, waarbij binair [volgens het twee-
tallig' stelsel] laden de voorkeur heeft
boven decimaal laden [volgens het tien-
tallig stelsel]- Geschat WOrdt dat de
machine per jaar 4.200.000 loonstoken
gaat leveren, waarvoor tezamen 12.000-
-machine-instellingen en vijftien miljoen

ponskaarten nodig bullen zijn.
De deelnemende ondernemingen zul-

len de gegevens, die voor de berekening
van demonen noodi&kelijk zijn, op vas-
te tijden aan he* centrum ter beschik-
king moeten stellen. Deze gegevens zul-
len door het centrum nooit aan derden
worden verstrekt. Bij de voorprogram-
mering zullen de administrateurs uit de
bedrijven worden ingeschakeld. Het
centrum zal na verwerking der gegevens
een loonstrook per werknemer leveren
en bovendien een loonlijst p£r loonperi-
ode, periodieke verzamelloonstaten voor
opgaven aan belastingdienst en sociale
verzekering en andere statistische over-
zichten, zoals loonstatistieken enz-

De kosten van het centrum zullen
de deelnemende bedrijven moeten

worden gedragen. Uit het rappor* blijk*
dat deze variëren van ongeveer dertien
tot vijfendertig gulden per werknemer,
afhankelijk van het aantal werknemers
van de ondernenmihg.

Men hoopt de machine 1 januari 1961
in bedrijf te kunnen stellen. Er zijn 76
personen nodig om de machine te doen
functioneren, namelijk systeem- analis-
ten, programmeurs, codeurs. operateurs,
monteurs, ponseressen en ac>unis4ratief
en leidinggevend pèrsoesl". Deze zullen
er voor zorgen, in samenwerking] met de
PTT en de Nederlandse Speer-vegen, dat
hoe de gegevens ook worden verstrek*
en waar he1 bedrijf ook geyes'igjj is, bin
nen 36 uur het verlangde in het bezit
van he* bedrijf is.
Van de werkgroep» die het rappor* heeft
uitgebracht maakte o.a. deel ui*, Dr.
Max Euwe, wiskundige, en oud-wereldL

kampioen schaken.

Glaasje: Ben jij uitgenodigd voor de
conferentie van a.s. dinsdag?

i-iesje: Da* hoeft nie«- Na afloop
komen ze allemaal om mij
heen zitten.

Ingezonden
Van '45 tot '60 bijna dagelijks achter

stuur van vier-of tweewielig motorvoer-
tuig in Nederland» of in ander Europees
land en in die tijd geen enkele "bon"
voor verkeersovertreding. Seder* kort
in Hollandia en reeds twee nrooecsorr
verbaal me' scooter- Oorzaak? Helaas
spreek geen maleis en Papoea-agenï*
geen Nederlands.
Discussie dus uitgesloten. Deer gebaren-
taal toch duidelijk geworden. A/olgens
agent eerste keer niet gestopt bij weg-
kritising voorransswog. Geprobeerd dvi
delijk te maken da 1 bës*e man op plaats
waar hij stond dj* oblï V< n waarne-
men. Had ech'er ■ "■""' gestopt achter gro
te auto maar door :u niet ge-
zien. Kort hierna weer aanhouding me*
scooter.
Was nu volkomen overtuigd geen enkele
fout begaan. Opnieuw gebarentaaltje.
Begï-eep er aanhankelijk nie's van.
Echtgenote zal verkeerd op duo volgens
agent. Hem verteld in Nederlands geen
onzin moest verkopen- Enige reactie van
lid van Hermandad "geen o izin mineer
proe. '." Bloed begon te koken,
kon met moeite beheersen- Agent doe4
tenslotte zijn plicht. Instructies blijk-
baar fout. Begin mij nu ongerust af te
vragen of er meer vreemde dingen zijn
in dit land op verkeersgebied. Ben toe-vallig zelf verkeersdeskundige maar zal
speciaal voor Nieuw Guinea herscholing
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Toch is dat 0p zichzelf ook iets spec-
taculairs, dat z ien alleen die mensen
die zich verantwoordelijk weten voor
dit land.

moeten [aan. Had j»uis
dat eisen voor I ijs zelf

or ] jbewijs Nieuw-
nu niel geval te zijn.

me af of politie er niel so> ■"

'" in dU land cursus
n voor verkcc'.'s-valera en die

kersvers en argeloos uit moederland ar-
m.

streven was gelijkstelling var.. in Nedtrland verkt srd zit-
ten alleen njogelijk op bromfiets maar
niet op :■"'»-' of motorfiets. B!i.»
hier nog n;o: bij ver-
keersdf en- Afstand is ook zo
groot. Ook verbaasd over feit in Hollan-
dia bij ieder kruispunt in plaats van
vgrkeer re tk agent kijkt 0p af-
stand of nii geven.

e*je soepeler te
zijn temeer omdal rijden in dit la^d
geen luxe is. maar noodzaak. Kweekt
ook meer good-wil] bii publiek in plaats
van onwil.

kundigen hebben bliljkbaar hobby
bij voorrangswegen

Staan soms op plaatsen waar totaal on-
nodlig en von ïen alleen belemmering
voor verkeer.
Heb ook gedacht dat voorrangsborden
op "weg" naar Base-G meer voor oefe-

"an leden politie - -'.-hooi
zijn bes*emd
en "zijwegen", (
voor i Blijkt toch :
te zijn. Moet nor; vee! leren in dit land.

Een verkeers[on]deskundige-

De Zuid Afrikaanse pretnier Dr. Ver-
woerd heeft verklaard dat het na de
Brits.: Gemeni - conferentie wel dvi
delijk v
Zuid Afrika als -k in het Gmene
best v.
andere juist zou
zijn, o , discriminatie zou inhou-
den.

Premier V verkla-
ring af in zijn eerste rede in het pnr-

t sinds er bijna zes weken gele-
den een aanslag op zijri leven
gepleegd. De premi voorts, dat
een e, -.veigerlng van helt Geme

nebest om de republiek Zuid Afrika als
lid te 'accepteren, een duidelijke poging
zal zijn om te interveniëren bij he* te
houden referendum over de toekomst
van de Unie, iets wat __\ e premiers vanhet Gemenebest wensen te vermijden-

FOLKLORE
Zal dan al dit mooie, want de volks-

dansen zijn inderdaad mooi, verdwijnen
vraagt u. Dat hoeft niet. Zodra 'de dan-
sen en al wat daarbij komt hun magi-
sche betekenis voor de mensen hebben
verloren wordt het een soort folklore, zo
als we nu al kunnen zien bii bepaalde

Blijft he1 dan wel helemaal echt?
Niet bepaald, maar vele filmers zullen
dat niet merken.

Bij een geweldig feest \n de Jotefa-
baai, zag ik eens prachtige hoofdtooien
wiegen op de maat Van de trommen en
de stampende voeten-
De kleur was wat eigenaardig n-1. rosé
Bii navraag kreeg ik te horen, dat deze
schitternde hoofdversieringen rne 1 wui-
vende pluimen en als een hanekam uit-
staande rose-gekleurde veren op bestel-
ling waren geleverd vanuit Singapore.

Neemt men op deze manier de toeri-
ten bij de neus? Waarom? Mogen de
mensen h:er ook iets mooi vindon wat
anderen dan zij produceren?

F.C.K

Radioprogramma
Zondag, 22 mei 1860
09.00 uur: Programma-overzicht 09.03
uur: Katholieke Studiodienst. 09.20 uur:zondagocßtendklanken. Horrie Paramor
e/z. orkest; Pierre Dorsey, piano, e/z

10.00 uur: Richi or .::ng*.
1018 uur: Ho' Queen's Hall Ligfat Or-
chestra. ie. Nieuw op 45-toeren
11.15 uur: Hary Janos-Suite [Zoltan
Kodalyj. Rias Symfonie Orkes'c van Ber
Mjn olv. Ferenc Friscay. 11.38 uur: Het

,;nlsveatec:lf:bearijf te Merau-
ke [vraaggesprek.] 11.44 uur: Maurice

iige, accordeon. 12.00 uur: Klok.
12.01 uur: Joodlse mluziek. 12.15 uur:
Heinz Mansonius e/z solisten. 12.25 uur:
"Paulus en Joris het Vispaard": een ver
haal voor de jeugd van en door Jean
Duiieu [deal s]. 12.35 uur: Een muzikaal
aperitiefje. Orkesten van Roger Bour-
dln en Fred Gerard. 12.45 uur: Nat King
Cole — Espanol. 13.00 uur Nieuws. 13.30
uur: "In de warwinkel" [Gèd. herhaling
van vrijdag 6 mei]. 14.00 uuir: Sluiting.
18.30 uur: Programma-overzicht. 18.33
uur: Pret. Sludiodienst door dr. Schalo-
kamp te Biak. 19.00 Uur: Mantovani e/z.
orkest. 19.20 urn': Hollywood Sound

'. 19.40 uur: Muziek
teenagers: o.a. orkesten van Worner
Muller, Horst Wende en Peter Krans.
20.00 uur: Herhaling nieuws; weerbe-
richt. 20.12 uur: In de "saloon" van Joe

se Kroniek. 20 Al Stefa
Latijns/An» Orkest. 21.00 uur:
"Onder ons", een lichtvoetig program-
matje met Eens van Dor'h. T.
Koopmans on Cas Ooshoek. ?. [.15

Jackie
m e/z orkest. 21.35 uur: Wij

Studio X . . ,
Meyer in*ri
22.00 uur:
Tricheurs". 22.12 uur: "V. eet jë
oudje": lic
uur: Wiener V

Licht Orkest olv. Hans Kr:
23.00 uur: siui;

Niet in de gelegenheid persoonlijk af-
(schtid te nemen, wens ik vrienden, ken-
nissen en alle Zigoanen een goed ver-
blijf in Nieuw Guinea toe.
Karel v/d. Boogert. A.b- Connie. 1501

Qco€*%i^tAS
TE KOOP: Fiat 500 c.c7TsB~prïjs f. 3000,-
Boslaan 87-3 dok 5. 1513
TE KOOP. trap zig—zag naai machine
f. 450,— merk Meister of alleen de trap
f. 50— tel. 395. 1517
TE KOOP nieuw wit deux-pieces maat
40, en handdouche, van Noorden Dok
IX no. 4322. 1510

LUCHTPOST SLUITINGEN IN DE
KOMENDE WEEK

Maandag: Merauke — Tanahmerah—
Biak [extra 06.30 u.]
Woensdag: Biak — Manokwari — Wa-
mena — Lae — Sydney.
Vrijdag: Biak — Manokwari — Slorong
—Amsterdam Cs — Djakarta.
Zaterdag: Biak — Manokwari — Sorong
Fakfak — Amsterdam Cs.
Voor nadere inlichtingen tfn. Hla. 114.
De Postkantoren HoUandia — Hollandia
Binnen en Hollandia Noordwijk zullen
op donderdag 26 mei [Hemelvaartsdag]
gesloten zijn.

TE KOOP AANGEBODEN:
een goed onderhouden volkswagen van
1953 met nieuwe banden. Prijs n.o.t.k.

B.W.G. Wttewaall Strandweg Noordwijk
tel. D.E-Z. 232. 1514
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&Hmprogramma
~ ORIËNT THEATER~

HONG—LIAN FILMBEDRIJF
vertoont heden 21/5 en morgen 22/5

"DE ONDERGANG VAN
BILLY THEKIDD"

[The Left Handed Gun]
met Paul Newman, Lita Milan en John
Dehner. BiUy %e Kidd, het historische
verslag van het leven en de ondergang
van deze legendarische revolverheld.
Met de dood van deze legendarische re-
volverheid eindigde een' spoor van bloed
en geweld.
Holl. Binnen heden 21/5: "LAWLESS
STPEET" met Randoiph Scott.
Sentani heden 21/5: "OPERAZIONE
NOTTE" -met Oorrine Calvet.
Haven maandag 23/5: "OPSTAND DER
KROKODILMENSEN" met Johnny
Weismuller. Een groot wildernis —
avontuur vol geheimzinnige gebeurte-
nissen en met een sensationele ontkno-
ping.
Zondagochtend: Aanvang 10-15 uur
MATINEE.

20Th. Cent. Fox presenteert heden 21/5
en zondag 22/5 in het REK THEATER
de zeer SUBLIEME film:

"DESERT RATS"
[WOESTIJN RATTEN]

met: RICHARD BURTON — JAMES
MASON. Het AFRIKA CORPS, dat a0o!r
de keiharde Generaal ROMMEL [JA-

-IASON] geleid werd en dat later
door een handje vol MOEDIGE KE-
RELS terug werd gedreven..
Van TOBRUK tot de zee werd gezni-

an DUITSE tro epen EEN FILM
VOL SPANNING. Heden in REK
REK Holl. Binnen vertoont de volgwide
filmen
Zondag 22/5= SONG and JAZZ FESTR-
VAL.
Maandag 23/5: FORCE OF ARMS.
Dinsdag 24/5: THE ONE THAT GO*
AWAY-
Woensdag 25/5: THE JOKER IS WILD.

" - i

jOËLL Sni 1n SL.JP mm %É.tLJ_'\\wm\m wm ïSë
VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDiNG

I (1) Kassier of Kassiere
Naa3t hat ba'iear van de kas zal daze functionaris warden belast mat algemene controle-
werkzaamheden. Kennis van Engelse taal is gewenet.

(2) eensipai eierü uaor de adsniïTaStrafïa
Behoorlijke boekhoudkundige ervaring alsmede nauwkeurigheid is voor deze functie vereist.
Het bezit van het Praktijkd!? ioma boekhouden strekt tot aanbeveling. Kennis van Engelse
taal in woord en geschrift.

(3) Êartiomentie Adüshisiratiauc bracht.
Ter algemene assistentie bij de administratie.

Aanmeldingen en/of sollicitaties worden ingewacht ten kantore van „SHELL NIEUW GUINEA N.V."
te Hollandia.

ONTVANGEN :Schoenpoets—middelen
voor elke schoen. Dames en meisjes
zwempakken, 3/i broeden en Japonstof-
fen Italiaanse herenschoenen.

VIJSMA WITTE OLIFANT
1507

Vervolg van pag. 2

Koffiehuis "SEDERHANA"
Zondag 22 mei '69 verkrijgbaar Loempia
Boemboe Bali ajam Nasi koening, Goeie
kambing.

1509

SHELL PETROLEUM
HUIS AAN HUIS

In verband met Hemelvaartsdag is de
verkoop aan huis voor Ho'landia Bin-
nen a.s- week gesteld op MAANDAG
23 mei 1960.
■'- ■ 1517

In 't ZEEPAARDJE
i

Zondag aanv. 13.00 u. ROULETTE uit-
sluitend toeg.v. leden op vertoon van
lidm. kaart o. mei- Aan de bar verkrijg-
baar diverse Chinese gerechten,
a.s. 28 mei kinder fancy fair door kin-
deren voor kinderen.

ELECTRO — VOÏCE
Zojuist ontvangen zending
GRAMMOFOON — PLATEN

mt
_
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Nu naar de MOONLIGHT B^V I
want de weg is weer hersteld No. i so s.

Vervolg van pag. 3
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