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Volkslied
Het is over de gehele wereld gebrui-

kelijk dat een radios4a4ion aan he 4 einde
van zijn uitzendingen het volkslied van
he 4 betreffende land laa4 horen, en Ne-
derlands Nieuw Guinea maak 4 hierop
geen uitzondering. De RONG te Biak
verkeert echter in een wat moeilijker
positie dan de meeste andere radioom-
roepen, door he 4 feit, da 4 zijn uitzen-
dingen enkele malen per dag worden
beëindigd en weer begonnen, en daar-
om moet enkele malen \per dagl een
volkslied worden gespeeld, 's Avonds
is dit het Wilhelmus, en 's morgens het
"Wien Neerland Bloed".

Nu nemen we graag aan dat he4 door
deze buitengewone omstandigheden
kom 4, dat de RONG zijn keuze heef 4
laten vallen op "Wien Neerland Bloed"
maar da4 neem 4 nie4 weg, dat we be-
zwaren hebben tegen dat lied. In Neder
land zelf is he 4 reeds lang in onbruik
geraakt, en hoewel het opicieel nog
steeds hef- Nederlandse volkslied lis,
heef4 het nooi4 ons aloude Wilhelmus
in betekenis kunnen overvleugelen.

Gelukkig, want al heeft men daar in
de negentiende eeuw wel eens anders
over gedacht, nu weet men wel da(t
"Neerlands Geest" belangrijker in dan
"Neerlands Bloed".

Indien men in Nederland zelf al tot
deze conclusie is gekomen, hoe -mis-
plaatst is het datii om in Nieuw Guinea
iedere morgen bij het aanhoren van
di 4 piech4ig gespeelde lied, te moeten
denken aan "Neerlands bloed van vreem
de smetten vrij."

Maar er is meer. We vragen ons af,
hoe men zich voorstel4, dat de autech-
tenen en andere blijvers in di,4 land,
voorzover zij de tekst van he 4 lied ken-
nen en begrijpen, het ooi 4 als iets van
hen zelf kunnen gaan zien, en da4 is
tedh wel gewens4 voor een volkslied.

Hoe kan het bovendien in emo4ionele
waarde wedijveren, met een lied als
"Saki Bangsa, Satu Nusa", dat iedere
avond verscheidene malen door Radio
Ambon wordt uitgezonden en, naar ons
in he 4 Westen van Nieuw Guinea bleek
iedere avond door bijna iedere kampong
klinkt- Di4 lied wordt me4 pathos ge-
bracht, iedereen kent he4 en neuriet
het onwillekeurig mee. In bijna iedere
kampong staan reedis een of meer ra-
dio's, en naar die enkele radio's moe4
iedereen luis ..eren, wan 4 de dörpsbehui-
zingen zijn nie4 geluiddicht.

Nu is men op twee plaatsen in Nieuw
Guinea inmiddels begonnen met regio-
nale uitzendingen, die ook na ach4 uur
's avonds aan de maleissprekenden een
aantrekkelijk programma bieden, z»dat
zij niet automatisch 'hun toevlucht zoe-
ken bij Radio Ambon of Radio Makas-
sar. Naast Merauke en Hollandia zul-
len geleidelijk ook elders regionale zen-
ders in de lucht komen.

Dit is een grote vooruitgang, maar
"Wien Neerlands Bloed" word 1 er niel
aantrekkelijker door.

Misschien zouden de RONG en deze
nieuwe zenders hun uitzendingen in en
kele gevallen geheel zonder volkslied
kunnen besluiten, maar indien men wel-
licht techi naar een lied zoekt, dat beter
dan "Wien Neerlands Bloed" aan de
maatschappelijke eisen van di4 land te
gemoe4 komt, dan zouden we "Hal tenah
Nieuw Guinea", ui 4 "Seruiinig Mas" wil-
len voorstellen. He4 is geschreven door
Ds. Kijne en he 4 genie 4 zowel bij de
Rooms Katholieke als de Protestantse
en Islamitische maleissprekende jeugd
een grote populariteit vooral door de
pakkende melodie.

Zou het nie4 mogelijk zijn, om naas4
de mnleise tekst ook een Nederlandse
te laten maken, en tevens een gramo-
foonopname van een indrukwekkende
uitvoering van dit lied door koor en
orkest?

Schiphol wordt groter
dan ldlewild

Nieuw Schiphol da 4 over zeven jaar
gereed zou moeten zijn, zal een groter
oppervlak beslaan dan de vliegvelden
van landon Airport en Idlewild bij
New Vork. Da directeur van de Amsier

i

damse'e luch'haven heet"' nadere bijzon
derheden over de plannen bekend ge-
maak». Het nieuwe stationsgebouw zal
hopelijk over drie, uiterliik binnen' vier
jaar volteo d ■dt ean niöuwe
landing ingelegd van :>3OO nieter
die zo nodig kan worden verlengd to4
vijf kilometer. Er zuilen 75 opsteiplaa4-
sen voor vliegtuigen moei'fen komen-
Het is ajg cri probleorh hoe die onder-
ling he4 snels' hunnen worden verbon-
den met overdekte gangen- Ook transi-
to-reizigers zuilen bij hc. oversteppe i
zoveel mogelijk tijd en moeite bespa-
ren- He4 on4werp da: ongeveer 230 mil-
joen gulden zouden gaan kosten en waar
voor de rijksweg Ams'erdam-Dsn Haag
moe4 worden verlegd, is berekend op
het luchtverkeer van omstreeks 1975.
Een p»a?r jaar goed n 6 h.<
aan4a] reizigers vot.' da* jaar op 3 ni'-
joen, malar nu ligt i-e4 cijfer al weer
te laag en is nrt begonnen aan een
nieuwe s'.udie.

t

Decentralisatie van
industrie in Zuid Afrika

De Zuidafrikaar.se premier Verwoerd
heeft rat' teogsle i aangekondigd om de
ui4voerirg van de apartheidspolitiek te
bespoedigen- Hij wil di 4 bereiken door
de industrie te decentraliseren en over
te brengen rnair ds grenzen van de na-
turellenreservaten.
Daardoor zou aan de teevloed van pje-

gerarbeiders naar de Steden een halt
worden toegeroepen.

TOEVAL
Dat dokter Metselaar in Nieuw Guif-

nea terecht kwam is een toeval geweest.
Hij ging naar de Tropen in een Ujd toen
er v/an een politiek Nieuw Guinea pro-
bleem nog geen sprake v/as. Gehoor .re-
vende aan een oproep van Prinses Ju-
liana a»a,n de Nederlandse r»v4sen, om
zidh voor dienst in Indonesië beschik-
baar te stellen, kwm de heer Meteelnar
in Batevia en daax was het de bekende
dokter Bijlmer, toen inspecteur van ge-
aondheid var, de Grcte Oost, die hem
naar de verst denkbare bvi4enpos4 s'uur
de [van he4 toenmalige Batavia ui 4 ge-
zien] nl. Hollandia. Daaraan heb ik he4
4e danken da 4 ik na de Soevereiriteits
overdracht aan de goede kan 4 van de
sdhe:dtngslijn s4ond, zegt Dr. Metselaar
en die uitdrukking "dle goede kan 1 van
de scheidingslijn" is >~iet per ongeluk
gebruikt. Aan de juis heid van het nieT
overdragen van Nieuw Guinea aan de
Indonesische staat, twijfelt Dr. Metse-
laar nie'.
Gedurende dte e«-ste < -—» vin 1.948 tet
1951 was voor hem de taak weggelegd
om in he 4 gebiedl van de Australische
-__ -■■; tet aan D*mta dat sinds het uit-
breken van de oorlog geheel was ver-
waarloosd, de medische verzorging weer
op te bouwer». Er moes* ve 1! seteur-
neerd worden: grote tochten warden per
praiuw gemaakt, zeilend of met roeiers,
wan4 moter boten en buitenboordmoto-
ren waren er in die tijd nog niel.
Wij zijn zo vrij de opmerking ven me-
vrouw Meteelaar te memoreren, dat die
begmlijd ondanks of misschien wel

juis4 door zijn primi4ieve omstendighe-
den toch de pre4tigste is gewees4.
He4 was ook de tijd waarin ze haar man
actief in zijn werkzaamheden bijstond
en hem op vele tournees vergezelde.
Ze verduidelijkt: Op het moment dat je
me4 een moeilijkheid te kampen hebt is

u ie' prettig, maar aCh 4eraf gezien
wel, Achteraf betekent: gezien van de
hudlge weelde in Hollandia uit.

Deze vrouwen verleerden hun mcf.ewerking aan een proef met een nieuw

middel tegen malaria. In hun draagie>te n nemen ze he 4 me4 zout gemengde
geneesmiddel mee als ze in de tuinen 'aan werken.

NIEUWE ONRUST INTIBET
VolfiCK-ü recente berichten uit Noord India is er in Tibet opnieuw verzet

tegen he* communistisch Chinese bewind uitgebroken.
United Press meldt uü4 de staat Bhceten in het Himalaya gebergte, da4 de

plaatselijke autoriteiten daar eveneens over inlichtingen beschikken die wijzen
op een hernieuwde guerilla activiteit.. uitgebro-

ken aan de noordgrens van de Indiase
staa4 Sikhin. Er zouden reeds 800 per-
sonen in de gevechten me 4 de Chinezen
zijn gesneuveld. Ook de communistische
troepen aouden aanzienlijke verlozen
hebben: geleden.

De aanleiding tet de oplaaiende ge-
vechten zou gelegen zijn in een Cl
ac4ie tegen Tibeteanse guerillas die het
gebied van Zuid Tibe4 Chinese oon-
vooien aanvielen. Aanvankelijk zouden
de communis4ische autoriteiten Tibe'laan
se tr o Cpen hebben ingezel maar deze
zouden zijn overgelopen naar de rebel-
len.
Enige der overlevenden van de Tibetaan
se ops/ andelingen zijn in Noord India
aangekomen- Zij die gewond w
of hun wapens wilden inleveren, wcr-

den door de Indiase auteriteiten teegela
ten.

Men zal zich herinneren da 4 vorig
jgar een massale opstand van het Ti-
betaanse volk tegen de Chinese over-
heersing bloed:2 door Peking werd on-
derdruk*. Dr D»atei Lama, de geestelijke
leider der Tibetenen vluch4te bij die
gelegenheid naar India.

Bij hei vertrek van Dr. Metselaar
Malariabestrijdingwond nieuwe

methoden
Toen wij Dr. D. Me4sclaar, te 4 voor enkele dagen Hoofd van de Afdelineg

Malariabestijding kort voor zijn ver-ek om een onderhoud vroegen aarzeme
hij. ïk hrb liever niet dat u over mij in de kran4 schrijft, zei nu.
Jammer, dachten we bij orfe zelf. Even later ver rachtte hu zijn s a"ttPun en
vond goed da4 wij bepaalde facetten var zijn werk in Nieuw Onnnea Denen en.
In het gebouw van de "Malariabetei. ding" naas4 het Centrale Ziekenhuis in

Da!< n troffen we rle heer en mevn>nw Metselaar beide aan, waar ze ne aruK

hadden met de vele aangelegenheden die iemand vlak voor zijn verteer naar
Europa plegen bezig te houden.

MALARIABESTRIJDING
Tijdens de tweede term [van 1952 to4

1956] werd dokter Metselaar belast met
de leiding van de malariabestrijding.
Hierbij dien4 men echter wel te beden-
ken dat men in die 4ijd aan de eigenlij-
ke bestrijding nog nauwelijks tee was
Het vinden van efficiënte bes4rijdings
methoden kwam dan ook eers4 aan de
orde.

Dr. Metselaar heef 4 hierbij in belang-
rijke mate samengewerkt met prof. van
Thiel d;»e van sept. 1953 te4 maart 1954
een b;roek aan Nieuw Guinea bracht.
'De oude besltrijdingsmethode was ge-
richt op de verdelging der larven der
muskieten.
p/r,,n goot olie op de plassen en andere
plaateen waar de anopheles tot ontwik-
keling pleegt te komen.
De nieuwe me4hode is zoals bekend ge-
richt op de muskie4 zelf.

Nadat bekend was geworden, d:a4 de
anophele^ muskiet, na zich verzadigd te
hebben, on de wand van de be4reffende
woning gaa4 uiteusten, kon men met een
redelijke kans op succes de wanden der
"nonhu;zen me4 een insecticide bespui-*
ten.
Nada4 begin 1954 in een aantel proef-
huisjes het effec4 van die bespui4in»eea
was bestedeerd, gihg men in da4zelfde
jaar over te 4 de bespuiting van alle hui-
zen in he 4 dis4ri»ct Senteni. Geleidelijk
werden ook andere gebieden in de cam-
pagne beteokken, vooral teen na een
jaar de resultaten bemoedigend wtaren
gebleken. Nimboran, Sarmi, Biak, Mano-
kwari, Wand aromen, Merauke, hebben
inmiddels alle «en beur4 gehad.
CONSOUDITIE

In 1957, he4 jaar waarin Dr. Metse-
laar promoveerde, kwamen er ui 4 ande-
re landen onrustbarende berichten over
een toenemende ongevoeligheid van de
anofeles muskieten voor de gebruikte be
f!;ri.d;nsrsmiddellen. Om te kunnen be-
oordelen wa 4 di 4 gevaar voor de mala-
riabestrijding op Nieuw Guinea inhield
werf in 1958 besloten om voorlopig geen
nieuwe tjebieden in de campagne te be-
trekken, maar er mee te volste-an om de
situatie in de reeds behandelde streken
nauwlettend te observeren.
Zouden er inderdaad muskietensoorten
zijn die ongevoelig waren voor de ge-
bruikte insecMciden, dan kwam uiter-

Staats secretaris de Jong in Nellandie
De Staatssecretaris van Defensie P.J.

S. de Jong is gisteren uit Biak in Hol-
landia aangekomen. Zoals bekend be-
zoekt hij hier te lande gevestigde defen-
sie-onderdelenl

Van officiële zijde werd bekend ge-
maakt dat het bezoek van de staatsse-
cretaris verband houd4 me4 diens ambts
aanvaarding.

Zijn reis naar Nieuw Guinea zou
reeds enkele malen ui4gesteld zijn.

was er ter gelegenheid
van he 4 bezoek van de staatssecretaris
een otitvangs4 in het paleis van de Gou-
verneur.



aard de vraag naar voren of men wel op
de goede weg was. Want de bevolking
zou dan bij een slechts gedeeltelijke uit-
roeiing van de betreffende muskieten
minder weerstand ontwikkelen en dus
na terugkeer van he 4 malariagevaar
door resistentie der muskieten,
veel sneller ten offer vallen aan de ziek
te dien men niet geheel, had ui4@eroeid
Na ee»n periode van observatie en het af
wegen van mogelijkheden, kwam men
te 4 de conclusie da 4 men op de ingesla-
genweg kon voortgaan, en in 1959
werden de bespui4ingen voorigeze4.
In dat jaar werden de Onderafdelingen
Sorong en Radja Ampat voor he 4 eers4
bij de activiteiten beteokken.
In de reeds behandelde gebieden werd
in 1959 ook een begin gemaak4 met he 4
toepassen van andere malariabesteij-
dings me4hodtan, zoals he 4 teedienen van
Chloroquine en Daraprim. In de nieuwe
gebieden werd de huisbespuitinig direc4
me 4 de distribu4ie van de genoemde ge-
neesmiddelen gecombineerd.

Een interessante proef is die waarbij
genees(middelen door zou 4 gemengd aan
de bevolking worden verstrek4.

Sinds de Afdeling Malariabestrijding
in het Nieuwe Ziekenhuis enkele bedden
had toegewezen gekregen, kon de wer-
king van de nieuwe antirmalaria mid-
delen nauwkeurig worden bestudeerd.

Tenslotte zij vermeld dat de Afdeling
van Dr. Metselaar zich ook geleidelijk
bezig is gaan houder^ me 4 he 4 onder-
zoek naar en de bestrijding van filaria-
sis, een ziekte die evenals de malaria
door muskieten word 4 overgebracht.

In Nieuw Guinea komen enkele fila-
riasishaarden voor, die tot de zwaarste
ter wereld behoren.

Al dit werk heeft de Afdeling Ma-
laria liestrijdHn(g kunnen verweAteirti
dank zij de inspanningen en goede wil
van vele medewerkers, aldiua Dr. Metse
laar.

BASISFACILITEITEN
Beginnen- we bij het uiterlijke, aldus

Dr. Locher, dan moet een enorme ver-
betering worden geconstateerd in de ba-
sïsfaciliteiten in Nieuw Guinea. In 1954
kon hij verscheidene plaatsen nog niet
bereiken, zonder dikwijls een beroep te
moeten doen op de hulp van bestuurs-
ambtenaren. Toen reisde hij soms in een
Higgins motorboot waarvan men de ga-
ten in de bodem met cement had dicht
gemaak4. Vergeleken met die tijd is het
reigen nu heel wat gemakkeiijker. Hoe-
wel kenners van Nieuw Guinea dit als
een unicum hebben aangemerkt, is de
hele reis van Dr- Locher volgen? het
geplande schema verlopen.
ECONOMIE

Een' 'woede vergenjßings punl, öiat
minder >p'?mistisohe conclusies oplevert
is de economie. Als ik zie hoe weinig
er sinds 1954 op het gebied van de dorps
economie is veranderd, aldus Dr. Locher
dan slaa4 de schrik me om het hart.
Waar moet het heen als hier de te ver-
wachten bevolkingsuitbreiding zijn in-
trede doet. wa4 moe 4 er worden van
hen die binnen niet al te lange tijd van
de voortgezette opleidingen af zullen
komen, als de economische ontwikke-
ling nie'' zodanig is dat zij zinvol in he4
productieprodes kunnen wordjetn inge-
schakeld?

Een zeer opvallende veranderirg in
he 4 tetale beeld van Nieuw Guinea is
de opkomst van een nieuw geslacht, een
jonge generatie van Papoea's die goed
gevoed is, fris gekleed gaat en een an-
der postuur heef 4 dan hun ouders. Het
straatbeeld van Hollandia bijvoorbeeld,
is door deze groep frnders geworden
meent Dr. Locher. Men kan deze groep
vergelijken met de "anak tangsi" in he 4
vroegere Indië- Ook die kinderen van
KNIL mili4airen ei politieagenten ver-
toonden in geestelijk en vooral ook licha
meiijk fpziehtt een giiote verandering
ten opzichte van de generatie van hun
ouders.

Deze nieuwe genera4ie dir'dt er op
dat er van de 80 miljoen gulden die
jaarlijks in Nieuw Guinea gepompt wor-
den teeh werkelijk een groo4 deel ten
goede is gekomen a»an de autochtonen.
Het verwijt da 4 de Nederlandse bijdra-
ge geheel oo»gemaak4 wordt aan salaris-
sen voor Nederlanders is in zijn alge-
meenheid dus nie4 jutis4 gebleken. Maar
de vraag blijft bestaan: wat geheiur4 er
me 4 di 4 nieuwe geslach4 als de subsi-
diekraan onverhoopt eens dichtgedraaid
wordt?
POTENTIËLE EXPLOSIE

Die nieuwe generatie blijk 4 ook de
drager van een toenemende poP4ieke be-
wustwording, die in 1954 nog leek op
het puntje van een sneeuwklokje da4
jus4 boven de grond begon ui 4te komen
en nu berig is ?-ich tet een bloem, te

n. Tn 1954 kon men nog jrenerali-
aerend spreken over "de Papoea" als

d; n <-,ta:mmen die als los zand
aan elkaar hingen. Di 4 kan nu niet meer.

Dr. Locher toonde zich voldaan over
he 4 fei4 dat de overheid zich van deze
on4wikkeling bewust is en tracht om
haar tijd een en soms zelfs twee stap-
pen voor te blijven- En toch gaa4 men
een periode tegtemoe* van potentiële

explosies, hoe goed het Gouvernement
2ajn bes 4 ook zal doen, juis4 doorda4 de
bewustwording van de Papoea's nog niet
een tetele bevrijding ui 4 de vroegere
geestelijke en maatschappelijke biüdin-
g|en impliceiert. Del moderne Papoea
s4aa4 jn zeer vejel opzich4 voor een
geestelijk dilemmja da 4 he»m dikwijls»
to4 inactiviteit veroordeel4, maar da 4 ook
de mogelijkheid in zich houd 4 van plot-
selinge ui4bars4ingen van energie.
EVANGELIE

Vervolgens kwam hé 4 gesprek op de
laken van de zendingscorporaties hier
te lande. Dr. Locher zei geboeid ge-
wees4 te zijn door de ontwikkeling van
de sedert drie en een half jaar zelfstan-
dige Evangelisch Christelijke Kerk. Wat
moe4 men bijvoorbeeld denken zo vroeg
hij zich af van de aanvragen van evan-
gelisten in de nieuw opengelegde ge-
bieden. Hadden de critici gelijk die de
motieven to 4 deze aanvragen in twijfel
trokken. Geschied4 de motivering van
die aanvragen nie/l bijna uiteluitend
vanui4 de heidense oude maatschappij?

Hoe vermink 4 kom 4 het evangelie to4
de mensen in di 4 land, waar geen enkele
inheemse taal door genoeg men'ian ge-
sproken wordt cm o een zendi-gsmedi-
um te worden omgesmeed, :i ~Tr , he
Grieks door Paulus v/erd omgesmeed?
Wa 4 mag je onder die omstandigheden
verwachten, zo vroeg Dr. Lodher zich
af, en hij concludeerde dat men zich
eigenlijk moes 4 verbazen over he 4 fei c

dat er ondanks dit alles tech nog nieu-
we Christenen blijken te zijn, die de
hoodsclaap van he 4 evanijelje blatlben
verstaan-

Belangrijk achite hij het dat er inmid-
dels 28 autochtone predikanten werk-
zaam zijn die een goede opleiding ach-
ter de ruig hebben. Maar wat een zware
taak hebben deze jonge mensen zo voeg-
de hij er aan tee.
REORGANISATIE

Dr. Locher sprak vcor4s over d^ voor
genomen réorgani334ie van het beheer
van he 4 Zendingsonderwijs dat bedoeld

is als een poging om de ouders mede-
verantwoordelijkheid te geven in school
aangelegenheden. Dit verkeert alles nog
in een stadium van experiment zo voeg-
de hij er aan tee, maar men mag ver-
wachten dat de bevolking in de toe-
komst zeif verlangens in die rich'ing
zal gaan kenbaar maken, en die moeten
dan realiseerbaar zijn.
TAAL

Dr. Locher toonde zich verontrust
over de hier te lande gevoerde tealpo-
li4iek. Hij was het nie: oneens, met de
invoering van een westerse 4aal, zeker
voor de leidende laag van de bevol-
king, en om praelische redenen e.e'i'te
hij ook de keuze van he 4 Nederlands
aanvaardbaar, maar di4 moch4 niet resul
teren in een verdringing van het Ma-
leis meende bij. Hij heef4 kunnen con-
stateren da4 er nu een generatie op-
groeit die noch voldoende Nederlands
noch voldoende Maleis kenl, om de in-
houd van belangrijke 'heologische lit-
teratuur bijvoorbeeld tot z jcn te ne-
men- Hij haalde als tegenstelling daar-
toe het voorbeeld aan van een al wat
oudere Papoea predikant, die zich als
he1 ware dagelijks nog verbijt .om het
feit, da4 n jj geen Nederlrnds ken4, maar
die zich via Maleise vertalingen de in-
houd van theologische litteratuur -/\-
-komen eige.i heeft v/eten te maken, riij
toont nu een geestelijke rijpheid dié
Dr. Locher vo»or de jongere generatie
niet bereikbaar ach*. Men ma/, voorts
niet „ver h* l»oofd tz:en__, aldus Dr.
Loch/er d,M4 de oppervlakkr'ige kennis
van het Maleis zich in de binnenlanden
van Nieuw Guinea nog met grote snel-
he'd verspre'Jft4. Steeds meer tfteekein
leren via mantris, politieagenten en an-
der lager personeel he 4 malleis opper-
vlakkig kennen.

Da;* de bevoükSng zelf Nederlands
wil leren is he»m overigens dbidelijk
geblekenv

Dr. Lddher vertrek 4 op 6 juni.' u»Jt
HolJ»a»ndia naaf^Biak en vandVar op
14 juni naar Nederland-

WETENSCHAPPELIJK
He 4 zal duidelijk zijn da 4 de werk-

zaamheden van Dr- Metselaar in de
loop der "tijd een s4eeds wetenschappe-
lijker karakter hebtien gekregen.
Maar he 4 teurneren wias er nog niet bij
ingeschoten. He4 zwaarste teurnee uit
zijn loopbaan op Nieuw Guinea heef*
hij nog nie* zo lang geleden gemaakt,

in he 4 Arfakgebergte bij Manokwari,
teneinde na te gaan of bespuiting van
de bergkampontgs van de nogal zwerf-
lustige bevolking, in df4 gebied, verant-
woord geach4 kon worden. De Arfakkers
hebben meestel een kus4kampong en een
bertgkampong, waar ze afwisselend wo-
nen. To4 voor kort waren alleen kus4-
kampongïs bespoten en he 4 resui!jtea*i
daarvan bleef dan ook beneden de ver
wachtingen.

Maar over dit tourneren moet U niet
schrijven meenden de heer en mevrouw
Metselaar. De andere arteen doen het
ook. Het i s miet iets buitengewoons.

Intussen stea4 het wel vaa4, da4 bet-
wetenschappelijke elemen4 in de werk-
zaamheden van Dr. Metselaar in de
komende periode geheel de voorrang
zal krijgen- Hij gaat zich wijden aan
de specialisten studie in de bacteriolo-
gie en virologie, welke studie ongeveer
drie jaar zal durerv.

He 4 probleem da 4 hij hoopt te gaan
bestuderen omva4 o.a. de rol van insec-
ten bij de overbrenging van virusziek-
ten.

Het verband met de malariabestrij-
ding word4 dus nie4 verbroken. Te zij-
ner tjjd hoopt hij zidh weer naar een
tropisch land te begeven, maar voor-
lopig is daar nog niets me' zekerheid
over te zeggen.

Dr. G.P.H.Locher: Jonge generatie Papoeas geelf Nieuw Guinea ander aanschijn
De secre4airis van de Raad voor de Zending van de Nederlandse Hervorm-de Kerk, Dr. G.P.H. Locher, d7se na een

verblijf van enkele maanden in ver-schillende delen van Nieuw Guinea birnenkor4 weer naar Nederland verteekt
vatte zijn indrukken over Nieuwt Guinea samen in een gesprek waarvan wij debelangrijk^te punien hïe»; weergeven.

Sinds 1954, aldus Dr. Locher blijk 4 er een nieuwe genera4ie Papoea's naarvoren gekomen te zijn die in vele op
zichten de situatie in Nieuw Guineaheeft veranderd- Hij heeft voor's de irdruk dat de economische ontwikkeling
sinds 18fi4 nog weinig verandferingen te zien geeft.

Dr. Locher heef4 in de loop van de
afgelopen maanden de voornaamste
plaatsen van Nieuw Guinea bezocht.
Het doel daarvan was, een hernieuwde
kennismaking met lae4 zendingswerk
hier te lande, en na het bezoek van ds.
Rumainum aan Nederland het to4 stand
brengen van een persoonlijk contac 4

met de andere atutechtene kerkelijke
leiders. Vanzelfsprekend heeft hij ook
vele Europese zendingswerkers on4moe4

en besprekingen gevoerd me 4 gouverne-
menteinstanties.

Het is niet de eerste keer da4 Dr.
Locher in Nieuw Guinea is. Voor het
eerst kwam hij hier in 1954- Ook toen
bleef hij ongeveer vier maanden en ook
toen bezoch4 hij vele plaatsen over het
gehele land.

In 1956 bracht hij weer een bezoek
aan Nieuw Guinea ter gelegenheid van
de zelfstandig wording van de Evange-
lisch Christelijke Kerk.

Als weinig anderen moet dr. Locher
dan ook in de gelegenheid zijn geweeat
om vergelijkingen te maken tussen boe
het nu is en hoe he 1 vroeger wasi
Uiteraard vroegen we hem naar zijn
indrukken van de ontwikkeling in de
afgelopen jaren.

Royal Interocean Line
De ongunstige omstandigheden in aan-

merking genomen hebben de Kon. JavaChina Pake4vaar»tlijnen he4 afgelopen
jaar bevredigende resultaten behaald.

He 4 explotftetiecijfer liep mie 4 ruim
anderhalf miljoen gulden terug tot 18,5
miljoen. Na toevoeging van interest en
winst op verkoop van schepen en na
aftrek van afschrijvingen en reserve-
ringen op de vloot van sam.e»n 20 mil-
joen, tegen vorig jaar 21,5 miljoen, blijf 4er een vrijwel onveranderde ne44owins4
van 2,8 miljoen gulden over.

Watt de voorititzidljten beteep ver-
wacht de directie in het vaargebied van
de maatschappij een verdere groei van
he 4 goederenverkeer. Maar aan de an-
dere kan 4 een toenemende concurrentie.

Een verder1 spreiding der belangen
door heroriëntatie heeft de voortdurende
aandacht vani 'het bestuur. Dlaardoor
■werden in he* afgelopen jaar Australië

Nieuw Zeeland en he: , ;C cor-
4inen4 meer dan voorheen in het werk
terrein betrokken.

He 4 goederenvervoer van Japan naar
Indonesië is als gevolg van de rierstel-
betelingovereenkomst in 1959 sterk toe-
genomen, maar dit vervoer is gereser-
veerd voor schepen» onder Japa-.se vlag.

In omgekeerde richting is het vervoer
aanmerkelijk gedaald.

Blikje: "Ze gaan over ons een prijs-
vraag houden".

Flesjet "Ja heel erg. Ze beschikken
niet alleen over ons binnen-
ste maar nu ook over onz^
intiemste gesprekken."

De komende film...
Onder deze titel willen wij in de

toekoms4 de in roulatie gebrachte films
van een kor 4 critisch commentaar v
zien.

Da.i(r voorvertoning voor de pers,'
zoals in Nederland te doen gebruike-
lijk is, hier op di1 momen4 nog niet
mogelijk is, zullen wij teachten de pers
recencies af te drukken welke in Neder
land'se of buitenlandse tijdschriften ge-
publiceerd zijn. Wij willen ons beper-
ken to' de meer waardevolle films om-
dat he 4 ondoenlijk zou zijn over vele
Westerns, Horrorfilms, en wat dies mesr
zij Nederlandse persreacties te verza-
melen.

Er zullen films komen, die van
zeer cude datum zijn. en waarvan in
het archief geen recensie meer beschik
baar blijkt te zijn.

Hebben wij in Nederland destijds de
f'lm gezien dan zullen wij een beroep
moet^'i doen op ons [door Nieuw Gui-
nea ie4wa4 gehavend] geheugen.

Wij hopen dat deze rubriek metter-
tijd mag uitsroeien to4 een informa-
tieve wegwijzer in de bioscoop-jungle
van di4 land.
JOAN OF ARC
RKO, kleuren, regie- Vllriter Fleming.
Hoofdrolspelers: Ingrid Bergmann en
José Ferrer.
Uigebrach4 door: REK

He4 leven van de maagd van Orteans
is al ettelijke malen verfilmd en zelfs
de onlangs vervaardigde film me 4 Jean
Seberg in de hoofdrol zal wel nie4 de
laHtete zijn.

Wa 4 n|u te zeggen van deze in 1943
vervaardigde kleurer(fiilm, e(roo4s van
opzet, met als kass4uk Ingrid Bergman
in de hoofdrol?

Gelukkig is de film meer dan hejt
gebruikelijke relig|ijkrtj|se sp'efctfojkelsi'uk
dat Ho'lvwood op eezette tijden produ-
ceert. Er zijn in deze film momenten
van grote schoonheid. En di 4kom 4 m.i.
door het 'hema. Een zo simpel heiligen
leven kan men nie4 helemaal "ver-
knoeien.
Maar toch is het jammer dat ook in de^e
film weer he 4 bekende compromis ge-
sloten is. Voor een deel van he* publiek
is er wapengekletter, costeums, strijd-
tonelen, voor he 4 andere deel zijn er
sobere scènes me 4 prach4ige momenten.

Ingrid Bergmann is een groot acrice
maar haar wat koele, mooie "zweedse"
gezich4 leen1' zich soms moeilijk om het
eenvoudige boerenmeisje te verte-tken.
Juifs4 in de brandstepelscene, hoewel
magistraal verfilmd, is ze net ie4s te
"mooi". Zij blijft altijd Ingrid Bergmpnn
de grote actrice wel te verstaan, miaar
te "glamour".

Hoe dan ook, de film is een gang
naar REK zeker waard.
U zul 4 er, he 4 gebruikelijke film menu»
in aanmerking genomen, beslie4 g(e«n
spijt van hebben.

J.B.

MALARIA—BESTRIJDNG
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Dansles o-l.v. Hr. P Steinert in '4 Zee-
paardje Aanvang a.s. vrijdag 20.00 uur.
Inschrijvingen dinsdag en vrijdag van
17.00 — 19.00 uur a7d. bibliotheek 1629
TE KOOP: Vero zi4je en Electeolux koel
kas 4,Dual 90 L. Oldenborghste. 693
Medwijk 1616
Te koop gevr.: Vergrotingsteestel 6x6
Brieven onder no. 1614

Dr. .T.G. Wester, chirurg houd4 wegens
diens4reis geen spreekuur van 4 4/m- 20
juni.
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Lagere scholen B en Veruolgscholen leverden
vorig jaar ruim 700 leerlingen af.

Voor Sang nietallen is er voortgezette opleiding

DOOR EEN BIJZONDERE MEDEWERKER
Eindelijk is Nieuw Guinea dan weer

eens in liet volle licht van de parle-
fnon'4aire .schijnwerpers gew/rjest. Bfj
he1 debat in grote stijl, dat eind maart
en begin april jl. over di land in de
Tweede Kamer gevoerd is, hebben niet
minder dan 15 sprekers, waarvan velen
twee keer, zich geroepen gevoeld het
hunne over de gang van zaken alhier
en in Dan Haag te zeggen.

In te4aal 228 kolommen van de "Han
delingen", het officiële stenografiSiVie
verslag van al he 4 gesprokene in de
Tweede Kamer, zijn over Nieuw Gui-
nea volgepraat. Natuurlijk onterak geen
van de belkende Nieuw Guinea specialis
ten zoals de Kadt [P.v.d.A], de Graaf
K.V.P., van de Wetering, CHU en Cor-
aelissen V.V.D.

Verschillende kwesties brachten ech-
ter ook nieuwelirnglen ms het geweer,
z» zag men achtereenvolgens Pa4ijn
P.v.d.A.; Bruins Slot a-R.; Vant Dis
S-C.P; Diepenhorst A.R.; Van der
Veen P.S.P.; Mevr. Stoffels-van Haaf'en
V.V-D». en Pater Stokman KI.V.P. Het4
spreekgestoelte beklimmen ter bespre-
king van, hoofdzakelijk, onderwijspro-
blemen. Da4 bij deze bespreking de kwes
tic van de subsidie aan een r.k. PMS
te Hollandia en van de subsidie-politiek
in het algemeen de hoofdschotel vorm-
den, behoef 4, na al wat hierover in de
afgelopen jaren van verschillende kan-
telt geztgd en geschreven is, geen ver-
wondering te wekken.
RUIM EEN KWART VAN HET DEBAT

Van hoeveel belang deze zaken ge-
ach4 werden, word 4 eerst goed duide-
lijk wanneer men wee 4 dat nie4 minder
dan 9 sprekers van-7 partijen [alle, be-

halve de communistische] een bijdrage
aan he* onderwijs-deba4 leverden en
aldus ruim een vierde van het gehele
deba4 hieraan besteed werd.

In de loop he 4 deba4 werd he4
zelfs duidelijk dot er serieus gevaar
voor minister en s4aa4ssecre4aris dreig-
de en wel uisluitend en alleen vanwege
de onderwijs 4w.s4p»un4en. De h;er van
de Wetering van de CHU'liet nl. duide-
lijk we4en da 4 hij me 4een mo4ie, waar
voor — zoals in de loop van het debat
bleek — reeds van verschillende kan-
en steun was teegezegd, zou komen, in-
dien hij op zijn, zeer pertinente, vragen
aangaande de subsidie-politiek geen be-
vredigend antwoord kreeg- Zowel minis
ter als s'-aa'ssacreteris slaagden er ech-
ter to, ik_\ het kennelijk me 4 en-'s:|e>
moeite en pas nadat er een persoonlijk
gesprek tussen hen en de heer v.d. Wa-
tering was geweeai, om bevred;gende
toezeggingen te doen, waarop wij nog
nader terugkomen.

Ons doel is t-haas de voornaamste
pun4en uit dil teer interessante onder-
wijsdebat nader te beschouwen. Voor
een goed begrip is dan echter eerst no-
dig da 4 wij in het kor 4 de verschillende
school4yp»en van dit land weergeven.
Wij b -i.'":i orts hierbij tot de onder-
wijsmogelijkheden voor he4 nie4-Euro-
pese kind.

Het onderwijs in Nieuw Guinea is
voor he 4 overgrote deel in handen v:.n
de lichamen, die men gewoonlijk aan-
duid 4 me 4 "Missie en Zending".

Onder de "Miqsie" dien4 de Rooms-
Katholieke Missie te worden verstean
onder de "Zending" de samenwerkende
Zending van de Ned. Hervormde Kerk

JDoopsgezinde Broederschap, t Molukse. 'anpsc Kerk en Ch,ri.54ian- and
Missionary Alliance [CAMAj-
PLATTELAND

Ce basisschool voor het niet-Europ;-
se kind buiten de s4edelijke cen4ra, op
he4 platteland dus, is de dorpsschool,
die in het algemeen driejarig is. Deze
dorpsscholen zijn, al naar gelang van
he? ond':rwijspeil, in,gv~defc!d) in drie
soorten: A, B, en C. Zij, die een dorps-
school C heöbeh gevolgd, kunnen niet
op een vervolgsc'hool toegelaten worden.
Volgens de officiële cijfers is iets min-
der dan de helf4 van de Missieschole^
een dorpsschool C. terwijl dit type bij
de Zerdteï — dankzij do helere ont-
wikkeling van i-e' Hoorden — prak4isch
nie4 meer voorkomt. He 4 lecrlitntgen aan-
tal van de gesubsidieerde domssche]e>n
bedroeg volgeis he 4 UNO-verslag 3.958
per einde van da 4 jaar: Missiia 9.228,
Zendi:T! I&JSSü.

Boven ftc d<o pssr-" o' v .-■- vc '■ :'
pientere pla'-tetandsktod in bescheiden
m.'ite de mcgelijkh'eid va!.a volortgezte*
ci"de"-'i». Pil k=tn rten a-»n cl" vervolg-
school [VVS], een drie-jarige school, die
de bovenbouw van de dorpsschool vormt
en dus' een 6-jarige opleiding voltooi 4-

'volcseholen zün echter stechte
voor pon ze-^'- kleine grom feTt-tgkelijk
omda4 e;- veei te kort zijn. Per >tl4;m->
1958 had de Zending 1.653 leerlingen
op gesubsidieerde vervolgls/cfnoleh, de
Missie 680 idem.
STEDEN

Voor bet s'adskind is het barisjnnder-
wijs eenvoudiger. De Lagere School B.

-'een 6-jarige school, is de school voor
het niet Nedeidands Sprekende kind van

het stedelijke centrum. Per ultimo 1958
waren 1.650 kinderen op LSB 's van de
Zending en 925 op die van de Missie.

Voortgeze4 onderwijs kan de Papoea
ontvangen op de PMS, de "Primaire
Middelbare School", waarvan er thans
een bij de Missie, te/ce bij de Zending
en een bij het Gouvernement in beheer

De leerlingen-cijfers per ultimo 1958
waren hiervan: Zending 149, Missie 27
en Openbaar 29- In principe kan de
leerling, die de LSB of de VVS door-
lopen heeft, via een brugklas naar de
Mulo of de HBS en tenslo44e stean er
uiteraard verschillende beroepsoplei-
dingen voor hem open, waarvan de
vocrnaam-jte wel zijn de LTS [Lagere
Tet'ii-iüsehe School] en de 0.D.0 [Oplei-
dingsschool voor Dorpsonderwijzers].

Momenteel beschik 4 de Missie over 12
Vervo'Jgscholen en Lagere Scholen B,
waarop tetaal 1840 leerlingen de lessen
volwm. Le Missie heeft voor de abitu-
riënten van deze scholen de volgende
voortgezette opleidingen: 2 O.DO. 's 1
L.T S. rr, 1 P.M.S., totaal circa 140 plaat
sen per jaar. Aan he 4 einde van. het
schooljaar 1958/1959 verlieten -°08 leer-
lingen de Mis^ie-VVS 'en en LSB 's.
Di* '--'eken' dius dat circa 67% van deze
kinderen een plaa4s op een van de voor 4
gezette Missie-opleidingen konden her-
krijgen..

De Zending heeft thans teteal 24 Ver-
voltgscholen en Lagere Scholen B me 4
totaal 3903 leerlingen. Voor de 523 kin-
deren, die aan he4 eind van he4 school-
iaar 1953/1959 de Zerding^-VVS 'en of
LSB 's verlieten, had de Zending 250
plaateen besch'kbaiar op haar 3 ODO 's
? LTS 'en en 2 PMS 'en. Di 4 beteken4

dus da4 47°/ o van de Protestan4se
kinderen naar een hogere opteiding in
Protestantse geest kunnen. Weliswaar
bestaan er in de s4eden aan de noord-
kust ook' no?' enkele Gouvernemenlte
opleidingen, doch die bieden voor de

De gelaarsde Kat
Sjok, sjok, sjok, wie loop 4 daar nio»u?
't is '4 kleine poesje "h o e p-miau"
hij heeft een heel mooi-jasje aan
en laarsjes die hem aardig staan
sjok, sjok, sjok, wie loop 4 daar nou?

'4 is 't poesje "h o e p-miau.

Sjok, sjok, sjok waar gaa4 hij heen?
da 4 weet poes hoep miau alleen.
hij gaa4 nie4 naair jou, hij gaa4 niet naar
mij
Kijk nu tech vlug - anders is hij voorbij
sjok, sjok sjok, zeg, zie je 'm gaan
die poes me 4 die jas en die laarsjes aan?

Sjok. sjok, sjok, waar is hij nou
da 4 leuke poesje "h o e p-miau?"
zit hij soms boven in de kasf
of zi4 hij misschien in de vliegmachien
zeg, he»bben jullie hem gezien?
sjok, sjok, sjok, waar i's hij nou
da 4 leuke poesje "h o e p-miau?"

Wat; zeg je daar — zou '4 ech4 zo zijn?
warempel ... ik zie hem .".. in '4
raamkozijn.

Welke kaars brant langer, een dikke
of een dune.

welke haan heeft geen veren?
Waarom draagt een man een baard?
Muggen zijn knapper dan vliegen.

Wee1 je waarom?
"uaSgmuj jaiu uauurai

va3ai\A jebui 'uaSoi[A \oa\ uauun>i uaS
-Snui f uiJj ufiz uio £ 'u«Bip[,uuds uaa
1 'js^joji tsqane ueputeaq sz I "Ajinj

4 RAADSELS

Kri-Pik en Kru-Puk Krant
ONS VERVOLGVERHAAL

Gevaarlijk spel.
Korte inhoud:

Torn, Peter en Spriet Verbrug, die
me 4 hun familie emigreerden naar
Nieuw-Zeeland, wonen in Wellington,
evenals hun vriend Erik. Ze zijn op
zoek naar het geld, da 4 hun oom Ka-
rel voor zijn sterven toevertrouwde
aan zijn vriend "De Manke Rooie".
Ze proberen nu een Mr. Wingsleg te
spreken te krijgen, die uit ______ buur 4
van Frasertown kom 4, waar ook oom
Kavc! woonde.

Torn steo44e zijn knie me 4 een gewel-
dige bons tegen het asbakje en bleef van
schrik op de bodem van de aute zitten^)
waardoor Erik en Peter nie4 konden in-
steppen. Een van de heren voorin zei,
dat ze wel voor 4 moesten maken, want
ze hadden een belangrijke afspraak in
Foxten, waarvoor ze nie4 te laa4 moch-
ten zijn. En zo struikelden Erik en Peter
ovar Torn heen naar binnen, die nog
maar steeds zijn knie za4 te wrijven en
onderhand wilde geljaren maakte in de
rich4ing van de heren, die voorin zaten.
"Wa4 is er toch" zei Peter, die van de
hele zaak nie4s begreep. "Doet die k .ie
nu zon pijn, da 4 je er n,i»e»4 eens van
kun 4 opstaan? Of heb je soms ook ie
hoofd bezeerd? Maar Torn gaf hem een
harde stomp tegen zijn schenen en
maakte een gebaar van kop-dich4-hou-
den, waardoor het eindelijk-tot hem be^
gon door te dringen, da 4 er blijkbaar
iets anders aan de hand was.
"Je kun 4 toch wel gewoon vertellen,
wa 4 je nu eigenlijk bedoel4", mopperde
Peter, die ook zijn- zere been begon te
wrijven, "ik heb mijn mond nog niet
eens opengedaan en nu moe 4ik al weer
dichthouden."
"Sufferd, uilskuiken, ezelkop," begon
Erik. "dte ven 4 daar_. .. " Maar op da4
moment Zag hij, da 4 die ven 4 in bet
spiegeltje aandachtig naar hem keek
en dus boog hij zich gauw naar het
raampje en zei hardop: "Jonce. jon.ge,
zon wagentje is toch wel comfortabeler
dan een ho4sende botsende vrachtwagen
He 4 gezich4 van Peter stond nog steeds
even onnozel, maar Erik durfde hem
voorlopig niet te vertellen, dat de heren
voorin Mr. Wingsleg en zijn verkiezings
manager waren.
Ondertussen za4 Spriet voorin honderd-
uit te babbelen. Ze vertelde, da 4 ze nog
niet zo lang in Nieuw-Zeeland woonde
en da* Torn en Peter broertjes van haar
waren en Erik hun vriendje. Zt door-
dekte haar Engel» me* Naéarl. -noor-

den, maar wonderlijk genoeg betgrepea
die heren haar blijkbaar uitstekend.
Torn, die schijnbaar aandachtig het
landschap bekeek, waar ze langs reden,
za4 me' gespitste oren naar di 4 gesprek
te luisteren. . . .

Wordt vervolgd

ONS VERVOLG VERHAAL VOOR DE
KLEINTJES

Het Arassiertje

Aleppo trad plechtig op hen tee,
klopte hen opde nek en terwijl hij zijn
beide handen bij wijze van groe4 voor
zijn gezicht bracht, sprak hij: "Salam
aleikum." To4 ziens dierbare oudjes.
Hoe kan ik jullie danken voor alles, wat
je voor mij gedaan heb 4? Alleen door
terug te komen en jullie mee te nemen
naar mijn huls."

De oude kamelenvader keek hem me 4
zijn wijze ogen aan: "Dank mensenjong
voor al je zorgen hier. Je heb 4 gemaak4,
da 4 wij weer van de mensen zijn gaan
houden. Ga in vrede."

De kamerenmoeder likte Simra, haar
jong, en balkte: "Het ga je goed, mijn
Simra. Wees teai en dapper zoals een
goed kameel moe 4zijn. Als een schip
der woestijn zal je in de zandzea jeweg
vinden. Moge jullie in veilige haven
landen."

Salmira vloog snikkend de beide oudjes
om de ruige hals. "Vaarwel, vaarwel,
wij komen terug om jullie te halen,"
riep ze.

Aleppo slingerde zich op Simra'a rug,
hees Salmira op, te 4 ze echter hem za 4

en terwijl Doka zich lenig op een bult
slingerde, ging he4 me4een voor4 de gol-
vende zandvlakte in.

Simra strekte zijn lange poten uit of
hij op een harddraverij was. Hij snoof
de koele ochtendlucht- in en in een oog-
wenk waren ze achter de eerste heuvel
verdwenen.

Die dag reden ze tet laat in de avond
door. De brandende zon deerde hen
nie4. Simra had een steohoed op me 4
ga4en, waar zijn oren door staken etn de
kinderen hadden zich met lappen gewa-
pend tegen de felle zonnestralen. Doka
was onder het tenteeil gekropen.

Eindelijk vond Aleppo het voldoende.
Hii lic* halt houden, teen de zon was

ondergegaan en een koele nachtwind be-
gon op te s4eken.

Vlug sprong hij van Simra's rug af,
hielp Salmira, die heel s4i.jf en moe was
van '4 lange zi4ten naar beneden en zs4-
1e handig de ten 4 op. Ze dronken wat
water, aten dadels en cocosnoten en
teen rolden ze om van de slaap.

Doka zou de wach4 houden, wen 4 die
had de hele dag heerlijk liggen slapen
onder he 4 tentzeil.

Ook Salmira rolde zich in haar deker,
maar Aleppo bleef nog luisteren naar '4gesnuifel van de dieren en hij zag in de
nachtelijke hemel miljarden flonkeren-
de sterren komen en een scherp, helder
maansikkeltje daartussen.

"Eerste kwar4ier, een goede 4ijd om te
reizen" dach'i hij. Hij besloo4 zo snel
mogelijk te reizen, wan 4 ergens moe-
ten tech mensen wonen en he 4 leek hem
het beste in één richting door te reizen.
Zijn compas gaf de richting aan.

Ergens daar in he 4 zuiden tmoe4 de Si-
hara ophouden en de woestijn oversaan
in een berglandschap. Daarheen wilde
Aleppo trekken, want zij zouden er meer
beschutting en koelte vinden dan hier.

De volgende dag reden zij te 4 lang na
zonsondergang door, wamt Aleppo be-
greep, dat Simra in he4 begm de grootste
afstenden kon afleggen en nog he n»
te moe zou zijn.

«in...FAAM s 0

ITetren inlevering van 75 wikkels
Faam snoep—; pepermunt—; en d.cp
rolien bij de N.V. Pacifie Import M"j
één prachtige Volkeren A'ïas cadeau.

Vervolg op pag. 4



Rooms Katholieke en Protestantse Pa-
poea-ouders, die onderwijs in confes-
sionele geest voor hun kind wensen,
geen soulaas.

De wrijfpunten in de Tweede Kamer
waren nu tweerlei: allereerst vroeg men
zich van vele kanten af of het juis* waai
dat, gegeven bovenstaande cijfers —waarvan de juistheid door minister To-
xppeus in het deba* me* «oveel woorden
werd toegegeven — de Missie een PMS
in Hollandia bad gekregen en in Met-au-

ke dit jaar zal krijgen en ten tweede
of de algemene grondslagen van de sub-
sidie-politiek, met name i-v.m. de wer-
kelijke aantallen leerlingen wel deug-
delijk waren. Hierom heeft het gehele
debat gedraaid en op he* eerste punt
hopen wij in een volgend artikel nader
terug te komen.

ZIGO: Dinsdag 7 juni "LOUISIANA
STORY" een film voor jong en oud, af-
gestaan door Bevolkinglsvoorlichtine.
Vrij *oegtme. Aamranff 10.00 uur

f prmsverlaqingTi "i ~ 1
Hierbij delen wij onze cliënten beleefd mede, dat onze broodprijs met ingang van 26-5-1960

1 verlaagd is tot f 1.00 per brood a 800 gram - thuis bezorgd -
Bovendien een BOTERCAKE per maand gratis bij abonnementen van een half brood of

meer of daaraan gelijkstaande waarde, beschikbaar te stellen in de ondervolgende perioden :

Hollandia-Binnen - Sentani - Har le week van de maand Berg en Dal - Polimac - Haven 2e week van de maand
Noordwijk - Base G Be week van de maand Dok VIII - Dok IX 4e week van de maand

Binneokofi ook volkorenbrood varkrilgitëar

Brood- en eanüeiiiaK^erii „de boer"
< IW«WW«wnrMWMTTi mt iwiiM'ii rui i r ii" trwi mi imiiim^ iiiiiirrtitTTTTi-fiiriniinn^

Philips radio's -
Glasheldere ontvangst

Selectiviteit, akoestische kwaliteit en betrouwbaarheid zijn
de kenmerkende eigenschappen van de Philips wereld-
ontvangers. Een Philips toestel brengt stemmen en klan-
ken uit de gehele wereld in Uw huis.

PHILIPS,
meer waarde voor Uw geld
i

i?H«a,r»sw«^i*wW3giar.wii—.w>ik>w na— «—aaw^, i i am, w■■ 1 Wil lII"I7MfyTffWMMMi^WW»aiM»MWBT"-"lii

Het m.s. "ORANJE" vertrekt op

11 OKTOBER 1960

van SYDNEY via
WELLINGTON - PAPEETE " BALBOA -CHRISTOBAL - BERMUDA - en
SOUTHAMPTON naar AMSTERDAM.

Boekt thans bij:

n.v. SEVEN SEAS TRAVEL SERVICE
HOLLANDIA tel. 220.

pa. REISBUREAU SYDAM

&ttmprogram ma
P.F-X THEATER-

vertoovt heden zaterdag 4/6 en zondag
5/6 de SUBLIEME film van Victor
Flemiiüer.

".1 O A N OF AR C"
me* Ingrid r.cr?man» en José Ferrer.

Zie dezrt film, wan* commentaar ervan
is overbodig.

HEDEN PREMIERE IN REK
ÓRTÉNT THEATER—HONG LIAN

FILMBEDRIJF
heden 4/6 en morgen 5/6

"HIGH HELL" m kleim-n.
John Derek » - Stewart.
lm me* -Tr>hn ' hoofdrol-

vertolker garandeer- U sterk en uitste-
kend spel in een uitermate boeend ver-
haai. U misl besTist deze film niet.
Holl. Binnen heden 4/6: "KILLER APE"
met Johnny Weissmuller.
Sen'ani heden 4/6: "WAR ARROW" me*

Jeff Chandler.

Wegens spoedig vertrek te koop aange-
boden:

Staleri bedden me' veren
Eettafel met sjoelen
Bankstel met tafel en stoelen
Brabantia strijktafel met stoel
Wasmachine, centrifuge
Naaimachine cabinet electr. en trap
Kasten.
Koelkast Electrolux
Auto Ford Sedan

D. CLAUS, v.d. Crablaan 803
AcTrfer B3>M Mess

Ds PTT deel' mede dat m.i.v. 7 juni
a.s- de radiotelefonio-verbindinigen zul-
len worde", verzorgd vanuit het nieuwe
PTT-geb|Duw 'te Hollaridia, waar ook
gelegenheid zal bes%an *ot het voeren
van gesprekken.
Gespreksaanvragen:

Hla. 290
Dok II 340

VOOR UW FEESTAVONDEN„ RIOONLIGHT BAY „
No 1617

*______—*———: —i^——^——"—^mm |

„AM.L* PINKSTERRIT
in verband met de grote deelname aan de A.M.C. Pinkstcrit op
maandag Ojuni a.s. worden twee deelnemers per minuut gestart.
Deelnemers dienen zich derhalve te melden tussen B.SJO en 9.U0
bij het Secretaiiaat van de A.M.C, aan de Havenweg.

H. ENGLEBBRT N.V. HOLLANDIA presenteert :

SAMOFA 4-takf, lucht-of watergekoelde scheeps-en stationnaire
diesel motoren

I klein unit nmmm I
i GROOT IN PRESTATIE I

De KRACHTBRON voor VELERLEI doeleinden,

<& eenvoudige constructie
*p minimale onderhouds-

kosten
*P zeer laag brandstof- en

smeerolieverbruik
0 lange levensduur

SAMOFA AGGREGATEN, waarvan reeds tientallen in Nederlands
Nieuw Guinea lopen, vanaf 1, 5 kVA tot en met 24 kVA.

KROMHOUT scheeps-en stationnaire dieselmotoren o.a. :
snellopende dieselmotoren, type TS-117
in 3-, 4-, 5-, 6-, en 8-cilinderuitvoering;
langzaamlopende dieselmotoren, type
F-240 in 3., 4-, 5-, G-, en 8-eilinderuitvoe-
rlng.
Sancjzaamlopende dieselmotoren, types
FO-2«0 en FHD-240 ïn 3-, 4-, 6-, en S-ci-
linderuitvoeringen.

Ook te leveren als eenheden, waarin deze motoren zijn toege-
past, zoals diesel-electrische-, pomp- en compressor aggregaten,
al dan niet transportabel of in "power unit" uitvoering.

I
Onderdelen zowel voor Kromhout als Samofa motoren zijn in
ruime mate leverbaar uit ons magazijn-

|lüilTOl». UIUBBÏuI
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