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Amerikaans Vliegtuig in
Oost Duitsland geland

Opnieuw; is er enige spanning ontstaan om een Amerikaans vliegtuig dat
dit maal boven Oost Duits grondgebied zou hebben gevlogen-
Van Oost Duitse zijde is reeds bekendgemaakt, dat het veilig geland is op
Oostduitsgebied. Een correspondent van Reuler bericht, dat hej toestel door
Russische straaljagers tot landen zouzijn gedWongen.

De Amerikaanse vertegenwoordiger
bij het Viermogendheden Luchtveilig-
heidscentrum in Berlijn, heeft m Rus-
land inlichtingen gevraagd over eer ver-
mist Amerikaan)! lege»rvliegtuig.
De Oostduitse radio deelde imee, dat een
Amerikaans militair transiportvliegtuig
geland zou zijn in Finshagen, 30 kilo-
meter binnen de Oost Duitse grens.
De inzittenden waren in hechtenis geno-
men. Het toestel zo wordt Van Ameri
kaanse zijde meegedeeld, was een Dako-
ta, die luchtmachtpersoneel van vakan-
tie in Scandinavië terugbracht naar de
vliegbasis Philis in Lybie.

Later werd bericht dat het een onbe-
wapend transportvliegtuig van de Ame-
rikaanse luchtmacht betrof dat op weg
van Kopenhagen naar Hamburg geland
was in Bronshagen 80 km binnen de
Oostduitse grens. De inzittenden waren
ongedeerd en zijn voor verhoor overge-
bracht naar het plaatselijke Russische
hoofdkwartier.
Het vliegtuig was 's morgens vermist,
*oen het jn slecht weer boven West.
Duitsland vloog. . President Eisenhower
had van de vermissing van dit vliegtuig

melding gemaakt, toen hij na zijn terug-
keer in Washington sprak over het inci-
dent met het U2to astel boven Rusland.
Pc president had zich ernsMg bezorgd ge
maakl over dit vermiste vliegtuig.
In de huidige atmosfeer, aldus Eisen-
hower, is men er nooit zeker van wat
ermee zou kunnen gebeuren.
Van Oostduitse zijde is beweerd da 4 de
inzittenden kaarten bij zidh hadden van
Oos^duJ.tsfand waarop strategisch be-
langrijke punten waren aangegeven.
De opperbevelhebber van het Ameri-
kaanse leger in Europa heeft de onmid-
dellijke uitlevering van vliegtuig, be-
maning en passagiers gevraagd.

Chinese versterkingen
in Tibet

Volgens het Indiase blad de States-
man zijn de Chinezen in West Tibet be-
zig aan de opbouw van hun strijdkrach-
ten. Dat gebeurt aan de grens me' La-
dakh in het gebied van Kashmir, dat in-
dia en China elkaar betwisten. Het blad
heeft uit Tibetaanse bron vernomen, dat
de Chinezen op alle mogelijkheden zijn
voorbereid waaronder de militaire be-
zetting van Lakdakh. Volgens dezelfde
bronnen zou op recente openbare bijeen
komsten in Lhasa, de hoofdstad van Ti-
bet, op 'n dergelijke actie zijn aange-
drongen. Nu in het omstreden gebied
de Wesfmoesson waait, is daar de tijd
voor een militaire actie gunstig.

Nog geen voorstel tot
luchlinspectie

He' voorstel van president Eisenho-
wer voor luchtverkenningen voor de
Ver. Naties ter voorkoming van onver-

hoedse aanvallen zal maandag nog niet
aan de Veiligheidsraad worden voorge-
legd. Dit heeft de leider van de Ameri-
kaanse delegatie naar da Ver. Naties Ca
botf Lodge meegedeeld op een bijeen-
komst op he 1 ministerie van Buiten-
landse Zaken, in Washington.
Daar werd ook de houding besproken
die Amerika zal aannemen in de Veilig-
heidsraad bij dte behandeling van de
Russische kladhl, over schending van
het Sovjet luchftuim door vliegtuigen
van de Ver. Staten-
Dt minister van Buitenlandse Zaken
Herter zal de zitting van de Veiligheids-
raad niet bijwonen.

Vlaggetjes dag

Aan de vlaggetjesdag 1960 in IJmui-
den, die is gehouden ter gelegenheid van
he4 uitvaren van de haringvloot, is za-
terdag onverwachts luister bijgezet door
een bezoek van Koningin Juliana. Hare
Majesteit arriveerde in de IJmuidense
haven aan boord van het hospitaalkerk
schip "De Hoop"

Zij had de reis op di 4 schip van
Schevening af langs de gepavoi»eerde
vissersyloot gemaakt en begaf zich daar
na aan boord» van de logger Katwijk 74.
Geruime tijd onderhield zij zich daar
met een aantal opvarenden. Na dit be-
zoek ging H.M. weer aan boord van "DE
HOOP".

16 Autochtonen in Wewak
ter dood veroordeeld

In Wewak, in Australisch Nieuw Gui-
nea zijn 16 autochtonen 'er dood veroor-
deeld'wegens kanibalis.ne. De rechter
die het vonnis uitsprak heeft echter te-
vens de Administra-or van Australisch
Nieuw Guinea aanbevolen om gratie te
verlenen.
Hij zei dat hij de kanilalen graag zag
hangen, maar meende toch dat het beter
was hen naar de gevangenis te sturen
omdat ze dan een kans hadden om de
wet te leren kennen.
Een getuige vertelde uitvoerig hoe er 'n
aanval werd uitgevoerd op een dorp in
het Sepik-dis'rict, waarbij drie mensen
werden gedood en de overigen als ge-
vangenen werden meegevoerd.

De aanvallers hadden de slachtoffers
verminkt en aten op de terugtocht naar
hun woonplaatsen delen van de lijken
op.

De beseffende getuige wist te ontsnap-
pen en waarschuwde de Australische
autoriteiten. Uit het onderzoek is geble-
ken, dat de aanval goed was voorbereid
en onder deskundige leiding stond.
De rechter verklaarde dat kanbialisme
in dit geval nie4 alleen een begleïdende
rituele handeling was, maar een essen-
tieel element was in de opzet van de
aanval.
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Sociaal centrum ir.
Noordwijkgeopend

Zoals bekend maakt een aantal da-
mes te Hollandia zich reeds geruime tijd
verdienstelijk, door het organiseren van
cursussen en goede ontspanning voor de
Papoea meisjes, die in Noordwijk en
omgeving als dienstmeisjes werkzaam
zijn. Een moeilijkheid daarbij was ech-
ter het feit dat men niet over een eigen
lokaliteit beschikte die speciaal voor
dit doel was ingericht.
Zaterdag is hierin echter verandering
gekomen, want toen vond do opening

al centrum aan de
Julianalaan in Noordwijk, dat voortaan
geheel 'en d al staan van hot club
werk onder deze Papoea-meisjes.

De belangstelling voor dit evenement
was groot. Aanwezig waren o.a- Me-
vrouw Plat'eel de directeur van Slociale
Zaken Mr Boldingh, de Resident van
Hollandia en Mevrouw Eibrink Jansen,

P.B. van Hollandia en Mevrouw
Stephan.

Nada Mevrouw Kremers, de aanwe-
zigen namens het bestuur van het club-
huis had verwelkomd, hield ds Direc-
teur van Sociale Zaken een toespraak,
waarin hij o.a. de juistheid van
het standpunt onderstreepte dat de huis-
vrouwen hun gedienstigen niet slechts
dienen te beschouwen als werkneem-
sters, maar tev-ns als jonge mensen,
vcor wier algemene vorming zij mede
verantwoordelijk zijn-
Verbolgens droeg hij de sleutel van het
gebouw op een kussen over aan de Voor
zifter van de Synode der Evangelisch
Christelijke Kerk Ds. Rumainum. Het
Centrum zal namelijk beheerd worden
binnon het kader van de ECK.
Ds. Rumainum richtte zich in het Ma-
leis i.h. bijzonder tot de aanwezige Pa
poea meisjes en legde hen uit wat Mevr.
Kremers en de heer Boldingh zojuist
naar voren hadden gebracht.

Do bijeenkomst werd gesloten door Ds
van Herwaarden.

Do bouw van het clubhuis is geheel
door de Dienst van Sociale Zaken gefi-
nancierd. De inventaris echter is voor
een groot deel het resultaat van de nij-
vere handen der dames,, die zich reeds
geruime tijd met dit clubwerk bezig hou
den-

Het doel van dit centrum is de meis-
jes een "grote huiskamer" te verschaf-
fen, waar zij kunnen lezen, sjoele;»,
tafeltennssen of zich op andere wijze
kunnen vermaken.
De naaicursussen die reeds lange tijd
worden gegeven, zullen hier worden
voortgezet, terwijl er andere cursussen
in voorbereiding zullen zijn o.a. kookcur_

,£« les""0" in Nc"*ör'lar,^-e tpp.l.

Deze laatste zullen ook toegankelijk zijn
voor jongens waarmee men tevens
hoopt te bereiken dat het contact tussen
jongens en meisjes op een nieuwe leect
wordl geschoeid.
Ook aullen er periodiek films worden
vertoond.
Dat een en ander bij de betreffende
jeugd in de smaak zal vallen mag wor-
den afgeleid uit de reacties van de meis
jes, die toen de gasten waren vertrok-
ken op uitbundige wijee het sociaal cen-
trum in gebruik hebben genomen.

Vertaalmachine
Aan de vooravond van een debat over

mechanische vertaalmiddelen heeft de
commissie voor wetenschappen van he1

Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
mededeling gedaan van het bestaan van
het mnrhin^ dir. Inncrq oiök- v>ni.~.' ho weg
md een snemeiii van viji-^nvAt-i-i» woor-
den per seconde uit het Russisch kan
vertalen. Volgens Overkm Brooks, de
voorzitter van de commissie, kan de
machine een pagina Russisch in een
halve minuut tijds in het Engels verta-
len, terwijl een mens daar drie kwar-
tier voor nodig heeft. Men kan de machi
ne gebruiken zonder zelf iets van Rus-
sisch te kennen.

Prijsuitreiking wandelmarsen Veieranen Legioen
Onder grote belangstellin is zaterdag niddag de laatste en de langste —wandelmars van de "vierweekse" in Hol andia gelopen. Het aantal deelnemers

dat zich had opgegeven voor deze marsen was in de loop der weken aange-
groeid zoda* er in^tede van 274, het officiële aantal, aan de 30 km mars 320
wandelaars werden geteld.
De deeelnemers verzamelden zich in

de laatste bocht van. de Polimac van-
waar zij gezamenlijk om half negen af-
i aerden naar het clubgebouw van
het Veteranen Legioen aan de Oranje-
laan.
In zijn, bij de uitrijking der prijzen en
diploma's gehouden rede bracht de voor
zitter van de commissie van Advies van
het Legioen, de heer Van Rongen dank
aan de Resident Van Hollandia voor de
steun die hij in zo grote mate aan het
streven van het Legioen had gegeven en
voor diens beschikbaarstelling van een
wisselbeker. De ex militairen aldus de
heer van Rongen, die onder het vaan
van het Legioen zoveel.goed werk doen,
kunnen bogen op een geslaagd initiatief
In het bijzonder memoreerde spreker de
secretaris van het Legioen de heer van
Dijk, "wiens hardnekkig en optimistisch
streven zon groot succes heeft gebracht

Het HPB van Hollandia de heer Step-
han reikte de prijzen uit aan de ver-
moeide doch voldane wandelaars, die in
het zware terrein van Hollandia en om-
streken wel een bijzondere prestatie
hadden geleverd.
De wilsselbeker van Resident Eibrink
Jansen ging di 4 jaar naar de Poli'ie-
school in-Base G De~e beker was be-
schikbaar voor de beste, gewapende
groep . Voor de beste burgergroep werd
de prijs toegekend aan de lopers van
Mer, de vroegere bewoners van het dorp
Tobati die een nederzc'ting hebben ge-
sticht in Kota Radja.
Als de beste loopster uit haar leeftijds-
klasse werd mevrouw Utermark naar
\oren geroepen, terwijl de heer A. Ot-
tens als oudste deelnemer een prijs in
ontvangst kon nemen. Piin Visser werd
tot snelste loper uitgeroepen, die de 30
km. in 4 u. 34 min liep. Marianne Mooy
werd als jongste der meisjes, de 12 ja-
rige H- Griet als jongste der jongens
een prijs toegekend.
Daarna volgde de uitreiking der groep-
diploma's en wel als eerste aan de groep
der Koninklijke Marine. Hierop volgden
de Mariniers, de Stadspolitie, de [au-
tochtone] groep 5.1.8., de [a'ochtonel
padvindersgroep — "Rimboezwervers"
de Sportveriniging HBS en de groep
van POM9.
Alle individuele lopers werden hierna

1 voor 1 voorgeroepen om onder he 4 ap
plaus van de toeschouwers hun diplo-
ma en medaille in ontvangst te nesr.en.
Hieronder volgt de lijst der individuele
lopers:
D- Utermark- R. Mooy: P. Utermark;
Hr. Bieler: Hans SJchroo. March; Rob
Stepban, Ansakab, Hr. Bauwer, Daoed
Indey; mevr. Verkuyl; Eta Kraan; Syl-
via Utermark, mevr. Utermark, hr.
Knaap: Hr- en mevr. Wenzel; hr. A.
Ottens: Piet Knufman; Ferry Huiberger;
mevr. Mooy; Marijke Mcoy; Marian
Mooy.

Nieuw Zeeland afzijdig
inzakeNieuw Guinea

Voordat de Nieuw Zeelandse premier
Nash Nederland zaterdag verliet, heeft
hij een bezoek gebracht aan de tentoon-
stelling van de Horecabedrijven "Gast
en Gas heer" waar een grote afdeling
was ingericht door Nieuw Zeeland. De
Nieuw Zeelandse reclame richt z ich
vooral op het introduceren van Nieuw
Zeelands lamsvlees, waar de gemiddelde
Nederlander tot op heden nog weinig
trek in blijkt te hebban.

Op een persconferentie verklaarde
premier Nash, dat zijn land zich afzijdig
houdt in de kwestie Nieuw Guinea. Ook
al bes'ond er weinig handel tussen
Nieuw Zeeland en Indonesië, dit laatste
land was nu eenmaal de dichtsbijzijnde
Aziatische buur van Nieuw Zeeland.

De premier was zoals ook bij vorige
gelegenheden vol lof voor de Nederland-
se immigranten in Nieuw Zeeland, die
nu na de Brit-ten de grootste groep im-
migranten vormen in zijn land.

Na zijn bezoek aan Nederland stond
nog een reis naar Denemarken op het
programma en daarna is West Duitsland
aan de beurt.

Papoea predikanten
naar Nederland

Volgend jaar zullen zes Papoeapredi-
kanten drie è vier jaar naar Nederland
gaan om daar hun studie voort te zet-
ten. Ze zullen in nauwe samenwerking
met de Rijksuniversiteit te Leiden een
speciale cursus volgen. De laatste drie
a zes maanden van hun studie zullen ze
dooj-brengen in een Engelssprekend land
Met deze hulp voldoet de Raad voor de
Zending vun Neo. Hervormde Kerk in
belangrijke mate aan het streven van
de Evangelisch Christelijke Kerk in
Nieuw Guinea om over predikanten te
kunnen beschikken, die voor oecumeni-
sche activiteiten kunnen worden inge-
sciinkeki.

AJAX NOG GEEN KAMPIOEN
De ontmoeting Feyenoord — Ajax die

te Rotterdam voor 60.000 toeschouwers
werd gespeeld is door Feyenoord me*
3—o gewonnen.
Hierdoor heeft Ajax het begeerde ka-
pioenschap dit keer nog niet kunnen
bereiken.



NRC: Geen onomwonden toe-
zeggingen door USA inzake
Nieuw Guinea

In zijn antwoord aan de Eerste Ka-
mer sprak minister Luns o.a. over de
kwestie van de steun van bondgenoten
bij de verdediging van Nieuw Guinea.
Hij volstond me' een verwijzing naar

'.'iflelijke stukken, waarin hij te
verstaan had gegeven, dat de van '58
daterende beloften nog steeds van
kracht zijn.

In he 4 Kameroverzicht wijdt de Nieu-
we Rotterdamse Courant aan deze pas-
sage veel aandacht. De overzien'schrij-

net deze verklaring nam mini-
ter Luns weg [of trachtte hij weg te
»j de onduidelijkheid die is ont-
staan over de geruchtmakende woorden
van minister Visser van Oorlog, die in
tussen weer in de handelingen zijn op-
genomen. Zo op het eers'Le gezicht
krijgt men de indruk dat minister Luns
alles heel duidelijk heeft gesteld, maar
in feite was da 4 toch . Wat de
hulp van de Ven refi
beriep mir.is»er Luns zich op het c<
munique dal hij samen mcl wijlen de
Amerikaanse minister Dunes op 7
tober '58 had opgesteld en da* hij
op 8 oktober in New Vork had bekend
gemaakt. Nu is dat [aldus vervolgt de
NRC] een communiqué dat voor voler-
lei uitleg vatbaar was en dus nog is.
Over de hulpverlening bij een aanval
wordt niet met zoveel woorden gerept-.
Wel is er een parallel te vinden met de
situatie bij Formosa die op de mi
Ujkheid van hulpverlening duid 4 in zeer
algemene termen. Men zou dus kunnen
concluderen tot een toezegging van de
Amerikanen. In het communiqué volgt
dan echter een verklaring van Ameri-
kaase zijde dat men ervan overtuigd
is, dat de Inc'öensiërs tegen Nieuw Gui-
nea geen geweld zullen gebruiken, een
verklaring in feite da4 men de hulpver-
lening nim»mer noodzakelijk zal achten.
Een volstrekt ondubbelzinnige toezeg-
ging tot hulp 1-dunnen wij in dit oude
communiqué werkelijk niet vinden en
a!s deze toezegging onlangs is herhaald
en bevestigd, zijn die herhaling en die
bevestiging even vaag. Minister Luns
zei, dat hij over deze zaak liever me'
tierughoudendheidj sprak, hetgeen wij
[redactie NRC] na bestudering van he4
communiqué uit '58 heel goed kunnen
begrijpen. Een afdoend antwoord op de
vragen uit de Kamer vonden wij het
in elk geval niet.

Dan het niet zo erg gelukkige commu-
nïq'ue van de Rijksvoorlichtingsdienst
over de defensie-maatregelen voor
Nieuw Guinea, vervolgt de cvcrzici;;-
schn.iver van de NKV. Minister Luns
was in het buitenland toen dit commu-
niqué werd opgesteld en kan dus moei-
lij(k verantwoordelijk worden gesteld.
Bovendien, zo zei minister Luns, was
öe bcoiiflöiiAK ecu ivaujuit:LDn.weövie. even
als de motivering van de beslissing en
derhalve ook de formulering van het
communiqué. En voorts "na mijn terug
keer heb ik het a ls zodanig aanvaard".
Wiï, hebben meer bewondering voor het
formuleringsvermogen van minister
Luns dan dat van dte Rijks Voorlich-
tingsdienst of, om nu maar de echte
schuldiige aan te wijzen, van het Neder-
lands kabinet. Wanneer iemand teeg; 4

dat hij iets "als zodanig aanvaardt" kan
hij vele kanten uit zonder de kwaliteit
van dat "iets" in het geding *e bren-
gen, in dit geval een onhandig commu-
niqué dat minister Luns niet kan be-
sdhouwen als een prachtig staaltje van
voorlichting. Zeker niet, nu hij in 't zelf
de verband toonde erg veel prijs te
stellen op communiqués die subtiel zijn
gesteld- Hoe dit alles ook zij, heel veel
wijzer zijn wij niet geworden. Maar
als de Eerste K lic wijsheid
wel hebben verworven, hebben wij er
vrede mee, aldlus de NRC.

Nuchtare taal
Het in Malakka verschijnende blad

Straits Times, heeft j n een artikel 'over
de versterking van de delensie van Ne-
derlands Nieuw Guinea, Indonesië tot
kalmte gemaand. De opwinding over de-
ze zaakin Indonesië acht het blad over-
dreven. Indonesië, aldus he4 blad, kan
toch werkelijk niet van zijn vrienden

hen, dat zij geloven, da4 he 4 be-
.' m van de Indonesische republiek
door deze versterkingen in gevaar
wordt, gebracht, zoals de waarnemende
presiden4 Dr. Djuanda heeft beweerd-
De Nederlandse versterking zijn nie4
van zodanige omvang, dat; de Indone*u-
sche regering voor een oorlog of zelfs
maar voor enige militaire operaties be-
hoeft te vrezen, aldus de Straits Times.

Soekarnonaar Tokyo

De president van Indonesië is met
zijn gevolg van dertig personen uit Qan
Fransisco naar ' Honolulu vertrokken.
Vandaar zal hij eerst nog een bezoek
brengen aan Tokyo, voordat hij naar
Djakarta terku geert.
Zoals te verwachten was heeft de Indo-
nesische minister van Buitenlandse Za-
ken in San Francisco weer enige opmer-
kingen gemaakt over de Nederlandse
defensiemaatregelen in Nieuw Guinea.
Met betrekking tot het mislukte gesprek
tussen de Grote Vier in Parijs meende
hij, dat bij een hernieuwd overleg ook
een vertegenwoordiger der Aziatische
en Afrikaanse volken aanwezig diende
te zijn.

Aardbeving in Chili
Vlieg' uigen brengen medicijnen en an-

dere hulp naar de door een aardbeving
verwoeste steden van Concepcion en
Chillan in Chili.
Officiële rapporten melden dat er ten
gevolge van de aardbeving gisteren 143
mensen zijn omgekomen in een gebied
van enkele honderden vierkante kilo-
meter rond de genoemde steden. De
schokken duurden 35 seconden doch
richtten alom grote schede aan.
'I'pnmmtip 4n|| nu»:Zeil WPl'dfc-11 iil ConCeP'
cion verwoest. Zware regenbuien belet-
ten aanvankelijk de vliegtuigen om in
het getroffen gelied te landen, maar de
door de aardbeving ontstane branden
zijn onder controle en de verbindingen,
waterleiding- en electriciteitsvoorziening
werken weer. De beide steden werden
in 1939 door aardbevingen bijna
geheel verwoest doch waren sedertdien
hei*x*iwd.

Ingezonden
In antwoord op het stukje in de Koerier
van Zaterdag-avond

Goed ingezonden stuk- Van verkeers-
deskundige. Puntig, kort. Doet denken
aan de schrijver Tacitus. Laatste wist
echter inhoud aan zijn stukken le geven
"Verkeersdesdundige 15 jaar achter
stuur. In Europa, nooit 0p de bon. . . "
—Slimme vogel gemarzeld ja .■ . Na-
mens burgerij van Hollandia, proficiat.
"Sedert kor 4 in Hollandia . .. . "Nog welkom hoor- Wisten er niets van.
"Twee processenverbaal al met scooter."
Padh vogel. Zit niet, mee ja " . . Probeer
het eens op een bromfiest [Oranje gara-
ge] Als papoua-politie wat zegt, geen
pijn. Hij zeg 4: "hier rijbewijs voor brom
fiets." Anders dan in Europa. Precies,
bier wat verder. Kan je ook niet alle-
maal weten.
"Helaas spreek geen Maleis . . . " "Inderdaad' jammer. Een troos': heel veel
mensen in Hollandia beheersen die taal
niet- Velen daarvan al bijzonder lang
hier; nooit op de bon. Vreemd niet?
"PapO'Ua-agent spreekt geen Nederlands"
Eigenaardig toch- Dat zon man in zijn
eigen land de talen van alle vreemde-
lingen niet eens spreekt . . .
"Had echter wel gestopt achter grote
auto, maar door politie-man niet gezien"
Echt vervelend die grote auto's. Koop
een nog grotere; politieagent wil zo
graag deskundige ook eens zien s4oppen
voor een voorrangsweg. Doe he1 maar.
Dan: voor het boekje "Maleis voor begin
nelingen" naar Terlaak of Boekenbeurs.
Eerste sluit om 7 uur 30 al, anders dan
in Nederland-
"Echtgenote zat verkeerd op scooter . .
Was nu VOLKOMEN overtuigd geen en-
kele fout begaan- ..."
Dat eerste van die grote auto was niet
zo heel helder, maar nu wel. "Geen fout
begaan".
Beklemmende vraag thans: wat deed
echtgenote daar achter op die scooter?
Pregnanter gesteld: wat zag papoua-
agent echtgenote doen? Zat ze dan toch
op haar hurken, achter op die scooter?
Haar benen toch horizontaal gestrekt?
i.p.v- zoals gebruikelijk hier: verticaal,
steunend op stevige steun? ? Kwellend
probleem . . ■ En dan geen Maleis kun-
nen spreken, zo bitter nodig voor het be-
vrijdend antwoord. En niet 0p gedachte
kunnen komen op het bureau van deverkeerspolitie [spreken Nederlands] om
inlichtingen te vragen-;. . Maar onder-
'ussen hangt die kwellende vraag:
wat spookte echtgenote allemaal uit op
die scooter? Misschien geeft zij zelf nog
eens het verlossend antwoord. . . .
Hoewel, men weet het nooit bij die
soooterecjjtgenoten. Te bescheiden-
"Ham verteld geen onzin moest verko-pen ...-."
Bijzonder krachtig en dapper gesproken
Verraadt een militante inborst. De Bul-
ken hebben wij nodig in dit al te zwak
verdedigd doel van het Koninkrijk derNederlanden. Dit doe 4 een mens goed-
"Enige reactie: geen onzin mineer, pro-
ces-verbaal . . ." Zo zuiver weergege-
ven. Echt geestig. Naar Godfried Bo-
mans met die zin, vandaag nog
"Bloed begon te koken. . . " Geeft niet;
dat Went wel in dit warme land. Maar
nog zo pas aangekomen. . . dan vallen
al die kleinigheden direct op.
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"Agent doe1 tenslotte zijn plicht. . . "
Het is een van de tWee goede zinnen die
in het s ukie 'e vinden was.
"Ben toevallig zelf verkeersdeskundige,
maar zal voor N.G. herscholing moeten
ondergaan .. ." "Vraag me af cursus
in te stellen voor verkeers-ve en n
Sprankelend idee. En na beëindiging
van de cursus een ererondje, gereden
door zulke scooter veteranen. Verplicht
met herschoolde echtgenote. Wal te den-
ken van: erepenning voor de veteranen
van het veilige Europese Verkeer? We
doen slechts wat suggesties aan de hand.
"In Nederland verkeerd zitten alleen
mogelijk op bromfiets, maar niet op
scooter of motorfiets . . . ■" Groo' co-
lijk, degelijk gedoceerd: laten ze het
hier eens goed in de oren knopen. Tien
jaar gelsden mochten wij in Nederland
al met horizontaal gestrekte benen ach-
ter op scooter zetten [mits men bij het
nemen van linkse bocht he 4 linkerbeen
introk, en bij het rechts? boch; he'. rech-
terbeen, ten behoeve van het ander ver-
keer. . " . ] Verder: op de hurken ach*er
op een mo'orfiets, was toen reeds een
veel geliefde houding . . . Stomme lui
hier, geef mij maar Amsterdam.
"Bij isder kruispunt kijkt agent of niet
proces-verbaal kan geven- . . .." Vete-
raan weet zo goed wa een ander langs
de weg doet. Nog een raadgeving van
een leek: veteraan, let liever op he4
verkeer, op de weg voor U, op de grote
au*o's waarachter u behoort te gaan
staan en maant van tijd tot tijd uw
echtgenote het Nieuw Guinees scooter-
zitten in acht te nemen. Weet u: het
spaart geld [gecm bonnen] en tiid-
[inhoudloze stukjes behoeven niet ge-
sAroven te worden om het gemoed te
luchten.] "Politie: kweekt meer good-
will bij publiek i.p.v. onwil. " ."
Veteraan is kersvers yit het moederland
gearriveerd maar weet zich al verant-
woord zon wekroep te laten horen.
Misschien beter deze zin op te bergen
tot de uitverkoop bij het beëindigen van
het eerste termpje? Lijkt wel beter.
Geen dank.
Dat van Base G wis4en we al- Is reeds
verstandiger in deze krant opgemerk..
Het antwoord erop is eveneens te lezen
gewees4. Misschien heeft de Koerier de
nummers voor U nog.
"Moe 4 nog veel leren in di 4 land. . . ,""
De tweede goede zin van het, stukje.
He 4is een waardig slot en nog waar ook
Die ondertekening van verkeers [on]
deskundige is verdraaid goed gevonden.
Echte humor blijft zeldzaam.

Onder'-ussen blijven wij ons petje af-
nemen voor onze papoua-politie agenten
die ondanks hun noodgedwongen min-
dere opleiding zich voortreffelijk van
hun moeilijke taak kwijten, correct en
beleefd zijn, geen onderscheid maken
tussen btank o-f bruin en als ha 4 moet
onverbiddelijk ook de grote blanke mijn
heer "op de bon slingeren."
Dat 7 jj zich met laten intimideren door
"heren wiens bloed gauw kookt" en hen
verellen geen onzin te verkopen", doet
alleen ons petje nog dieper afgaan voor
die papoua- politieagenten.
Als alles al zo goed en correct functio-
neerde als he 4 corps van de poli:ia, dan
waren we hier in Nieuw Guinea al heel
wa 4 verder.

v.d. Velden.

En voute vaart

Een 16—jarig meisje s4ond de vorige
week in Oost Berlijn terech4 voor een
deviezendelicl. De rechter achtte haar
schuldig en gaf bevel haar naar een op-
voedingsgesticht voor meisjes te sturen-
waar zij to4 haar achttiende jaar had
moeten blijven.

Op de zitting was ook haar 22—jarige
verloofde, een WesI—Berlijner, aanwe-
zig. Nadat het vonnis was geveld, bood
hij de bewaker van het meisje aan hem
en zijn gevangene naar de gevangenis
terug' -e rijden. De bewaker ging hierop
in en het drietal stapte in de wagen.
Met volle vaart ging het 4oen langs de
Oostduitse grenspost naar Wes I—Berlijn1—Berlijn

De verbouwereerde bewaker moest al
leen naar Oos4—Berlijn terugkeren.

TELEVISIE IN JAPAN

Indonesië heeft voor de tweede maal
in een week tijd een protest ingedi-md
bij Communistisch China.
In een nota die in Djakaria aan de Chi-
nese ambassadeur werd overhandigd, be
klaagt de Indonesische regering zich
over de ongefundeerde insinuaties tegen
Indonesië, welke Radio Peking regelma-
tig uitzendt.
Indonesië eist een beëindiging van der-
gelijke gitzendingen.
Het vorige protest dat tWee dagen eer-
der werd ingediend, was gericht tegen
ge Chinese klacht met betrekking tot het
optreden van Indonesische autoriteiten
tegen plaatselijke Chinese consuls-
Indonesië beschuldigt nu op zijn beur 4
de Chinese consul van intimidatie tegen-
over de Indonesische autoriteiten.
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Pepermunt - Caramella - Fruitshow - Mocca - Tegen inlevering van 75
Fruitbowl - H;iverstroo - Zoute Droprollen Faam - Wikkels geven wij zolang
Zoete Droprollen - Klarop - Zeeuwse Babbelaars de voorraad strekt een prachtige
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Aan onze abonné's te
HOLLANDIA BINNEN

voldoening abonnementsgelden, gaarne
bij Bloemenhandel "YVONNE"

KETJAP AJAM EN DJEMPOL

VOOR DE FIJNPROEVERS
leder gerecht wordt e|r smakelijker en

rijker door.

Te koop aangeboden: een taperecorder
Geveke en Co. Prijs n.o.t.k.

1521

EDO Woensdag 25/5 Rouleren, aanvang
20.30 uur 1520

filmprogramma
REK THEATER vertoont heden 23/5 en
dinsdag 24/5 de zeer goede film

"ZONDIGE VROUWEN"
[RETOUR DE MANIVILLA]

me 4 MiChele Morgan, Daniel Gelin en
Peter van Eyck
Moord, Chantage, Liefde, vormen *e-
zaam deze zeer goede film. "ZONDIGE
VROUWEN" moet u beslist zien.
Laat deze kans niet voorbij gaan.
Heden avond in REK

Leeftijd 18 jaar en ouder
Spoedig in REK: de 100%> muzikale
film

SONG en JAZZ FESTIVAL
met Little Richard en nog vele anderen
Binnenkort wordt op veler verzoek de
film

ZWEI BLUE AUGEN
[TWEE BLAUWE OGEN]

vertoond
Verwacht

"THE ONE THAT GOT AWAY"
[EEN KWAM TERUG]

ORIËNT THEATER vertoont heden 23/5
en morgen 24/5
OPSTAND DER KROKODILMENSJEN
met Johny Weismuller en Judy Walsh
In zijn nieuwste wildernis avontuur ver
ijdelt Johnny Weismuller het plan van
een wrede halfbloed prinses om een
Afrikaans rijk te stichten, gebaseerd op
terreur- Zijn inmenging brengt hem in
conflicft met geheime agenten, bloed-
dbrstige adelaars en met den-
kende krokodillen.
Sentani morgen 24/5: "KISS OF FIRE"
met Jack Palance
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