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Chraeslsjofs grofheden versterken
Westerseeenheid

Presiden* Eisenhower heeft een republikeins partij banket in West Poin* ver-
klaard, dal het Westelijke Bondgenootschap sinds lang zo hecht nie* is geweest
als nu, dank zij de onbekookte uitlatingen van Chroes*sjof.
De Amerikaanse en Wcs* Europese publieke opinie keuren he4 optreden van
Chroestsjof sterk af.
Zoals) bekend heeft chroestsjof tijdens

een perscor_fereï_-ie in het Krernlin een
felle persoonlijke aanval op President
Eisenhower gedaan. Hij noemde diens
ambtspariode een donkere periode in de
Amerikaanse geschiedenis, veroorloofde
zich. de opmerking dat Eisenhower wel
een baantje zou kunnen krijgen bij een
Russische kleuterschool. De Russische
bladen schrijven over deze grofheden
met geen woord. Zij besteden daarente-
gen veel aandacht aan de Russische ont-
wapeningsvoorstellen die in het Westen
een diepe indruk gemiaakt zouden heb-
beni Wellicht is dit bedoeld om een even
lueei mislukken van hiet ontwapenings-
gesprek later in de schoenen van Eisen-
hower *e kunnen schuiven.
Inmiddels vraagt, men zich allerwege af
wat de motieven zijn voor Chroestsjofs
radicale ommezwaai van vrede-stichter
naar een van de grofst optredende staats
lieden sinds HMer.
Er moel i_t_ heel belangrijks gebeurd
zijn om hem zo plotseling van inzicht
te doen veranderen. Dat dit niet het
incident me' het Amerikaanse verken-
ningsvliegtuig als zodanig is geweest,
blijkt ui* het feit dat hij daarna nog
twee dagen doorging met het zoeken
van toenadering.
Men schijn 4 jn Rusland verrast % -_j,n
door het feit dat Eisenhower eenvoudig
de verantwoordelijkheid voor het inci-
dent aanvaardde.

He* is zeker verkeerd om de positie
van Ch'roestsjof te vergelijken me* die
van een regeringsleider- in een demokra-
Msch land. Maar ook in Ruslland heeft
men in regeringskringen-voorzichtige en
experimenterende politici die elkaar bij
hett bepalen van de politiek afwisselen.
Aangenomen mag worden, dat de ortho-
dox", voorzichtige groepering, onder

aanvoering van de ie''wat ontevreden Ie
gerleiding, er scherp op heeft aangedron
gen dat de schending van het luchtruim
van Rusjand niet zander verweer mocht
worden geaccepteerd, vooral -wanneer
president Eisenhower er openlijk de ver
antwoordelijkheid voor op zich nam.

Indo.rebellen uit malakka
geducht

Een groep van Indonesische rebellen
die vorige maand uit de gevangenis in
Penang werd vrijgelaten is volgens bin-
nengekomen rapporren er in geslaagd
om ïn het door rebellen bezette gebied
in Noord Sumat.a terugtekeren.
De rebellen werden gevangengenomen
in Malakka op grond van illegaal wapen,
bezit, en hiervoor veroordeeld. Bij hun
vrijlating werd hen verteld dat zij niet
in Malakka konden blijven.
Hen werd verteld dat zij 0p een Indone
sisdh schip naar Indonesië zouden wor-

den gebracht doch 21 van hen zagen
kans om met een speedboat te ontsnap-
pen en naar Sutmatra terug te keren.

Adenaerconfereerde met
stikker en Voshida

Voor de tweede keer in drie dagen
heef* de Wëstduitse bondskanselier
Adenauer zondag aan he1 Comomeer in
Noord Italië gesproken met oud-minister
Stikker, de Nederlandse vertegenwoordi
ger bij de NATO in Parijs. Hé* gesprek
vond plaats in- Adenauers vakantiever-
blijfplaats in Griente di Cananadia en
he* werd bijgewoond' door de Japanse
ex premier' Yösriida en dé Japanse am-
bassadeur ïn Rome.
He*' eers*è gesprek was vrijdag gevoerd
in Minister Stikkers vakantfeftnuis.

Nieuwe Cacao-fermenteer-installatie in Nimboran
In tegenwoordigheid van de Resident

van Hollandia en mevrouw Eibrink
Jansen, tezamen met een aantal functio-
narissen van de Dienst van Economische
Zaken, waaronder het Hoofd Bureau
Ontwikkeling Inheems Bedrijfsleven, Dr
van i joren, en voorts van vele dörps-
en a thoofden der NirnJboranrvlak^e,
droeg Drs Leo G. Hoornweg, Onderdi-
recteur van Economische Zaken, op 2
juni ._'" het beheer en de exploitatie van
een cacao-bereidingsfabriek % Jacotim
over aan de Landbouw Voorlichtings-
dienst van Genjem.

In zijn overdrachtsrede wees Drs.
Hoornweg erop, dat de gehele, uit drie
gebouwen bestaande fabriek he4 eigen-
dom is - voorshands - van het financie'
rend lichaam, de Stichting Expor» Be-
vorderlngs Fonds.
Deze Stichting verkreeg haar middelen,
naast bijdrager, van he* Gouvernement,
van enkele particuliere bedrijven, voor-
al van de Nigimij, alsook van o.m. de
Koninklijke Paketyaar* Maatschappij en
de Nederlandse Handel JMaatschappij.

De bereidin^i-Btallatie, de eerste in
deAfdeling. Noord Nieuw G-inea, heeft
een dusdanige capaciteit, dat het vak-
kundig fèrmenterer. en drogen van alle
cacaobonen, »er plaatse geproduceerd,
gedurende enkele jaren is verzekerd. La

tere uitbreiding zal steeds mogelijk zijn
indien de toenemende omvang der pro-
ductie zulks vergt, overeenkomstig de
verwachtilngen.

De bouiw van het keurig uitgevoerde
complex stond onder leiding van de
heer H- v.d. Velde van de Technische
Diens* van de L.V.D., Kultuurtuin Ko*a
Nica. Zij ging met vele. moeilijkheden
gepajard, vooral toemt een bandjiV" de
"Oranjebrug", een imposante staal- en
ijzërhaut-constructie over de Grime-ri-
vier, een van' haar 15 meter hoge peilers
verloor. Hierdoor werd alle vierwielig
vervoer van materialen vanuit Hollan-
dia onmogelijk, een situatie welke he-
laas nog steeds voortduurt.

Tijdens de plechtigheid spraken o.m.
he* H-P.B. de heer Lapré en voorts Ir.
Zwollo en de Voorzitter van de coöpe-
ratie "Jawa Datum" over de streekbete-
kenis van dit project. De officiële ma-
chinale mwer-üiigstelling vond plaats,
nada* mevrouw E-brink Jansen een lint
doorknipte, waaraan ter versiering ca-
cao vruchten waren bevestigd en deRe-
sident enkele woorden tpt de bevolking
had gesproken.

Ben -maaltijd in he* gebouw van de
Coöperatie voor eed' veertigtal genodig-
den vormde het slot van de feestelijk-
heden.
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Bijna de halft derNG-in-fanteristen
vrijwilligers

Van de totale sterkte der troepen die
in augustus naar Nieuw Guinea zullen
vertrekken, bestaat 45% uit vrijwilligers
en is 55%> aangewezen. De officieren en
onderofficieren die bij het Nieuw Gui-
nea detachement diest zullen doen, zijn
bijna allen vrijwilligers-
Uit de drie infantrie-bataljons die voor
het Nieuw-Gulnea detachement zijn op-
geheven, is 15°/ o van de vrijwilligers
voortgekomen. 30°/ o der vrijwilligers
kom 1 uit de infantrie-bataljons die nog
tot do parate troepen behoren.
In het algemeen gesproken blijven de
dienstplichtige soldaten een jaar in
Nieuw-Guinea, maar voor de eerste de-
tachementen gaat dit niet op. De thans
gevormde groep bestaat Uit soldaten van
drie lichtingen, die in augustus, ~lz de
uitzending begint, respectievelijk nog
maar 6, 8 en 10 maanden moeten dienen
Zij zullen na die tijd weer naar Neder-
land moeten terugkeren. Aan de 2 maan
den zgn. klein verlof wordt niét getornd
zodat de werkelijke diensttijd wordt
gehandhaafd op 18- maanden- Pas als de
eerste drie ploegen 'de Nieuw Guinea
dienst achter de rug hebben komt het
rouleersysteem, waarbij de soldaten eelt
jaar in de tropen blijven!, volledig op
toeren.

ging mej- Crompvoets met de eer strij-
ken. Tweede en derde werden respectie-
velijk de heren Chün en Kremer. Ook
zij kregen me' hun kaartlezers of lees-
ters een beker plus een AMC-asbak. We
willen niet nalaten te vermelden dat de-
ze asbakken niet zo maar de eerste de
beste waren, maar ieder waren voorzien
van een afbeelding van een voorwereld-
lijk automobiel. De asbakken vormden
de serie: "The cars of yesterday".

Bij de scooters en moforen waren er
20 deelnemers aan de star 4 verschenen
terwijl er ook 20 de finish bereikten. 1:1
werden -geclasseerd on ontvingen alle
een AMC-plaque'-te.
Auto-equipes waren er niet minder dan
97 gestart. 91 haalden de finish en 89
werden geclasseerd. Tussen half een en
twee uur, gistermiddag, waren de mees-
te deelnemers wel aan de finish bij
Meerzicht aangekomen!, waar de heer De
Leeuw handen te kort kwam om zijn tal
rijke dorstige en uitgehongerde bezoe-
kers te spijzigen en te laven. Jammer
genoeg hebben niet alle deelnemers zich
aan zijn lekkernijen le gced kunnen
doen. Om half vijf zagen we nog een ge-
nummerde automobilist die halsstarrig
probeerde om zonder strafpunten ui*
Berg en Dal te komen.

Het moeilijkste traject lag overigens
bij Sen*ani. De heer Den Hertog die de
prijzen uitreikte sprak van het doolhof
bij Sentani" en niet ten onrechte. Er was
heel wat intelligentie voor nodig om op
de juis*e manie, tussen de Wirwar van
slart- en taxi banen heen te koersep.
Voor de heer Den Hertog- was deze rit
een zeer bijzondere. Het was namelijk
de tiende maal dat hij als wedstrijdlei-
der voor een AMC puzzelri* was opgetre
den. Van het AMC bestuur kreeg hij e.r>,
fles champag'ie.

Deze rit was verder nog bijzonder
door hot record aantal deelnemers

De spanning van de rit ontlaadde zich
gis'eravond in eon vrolijk feest in do
jachtclub, waar de muziek werd ver-
zorgd door de Jolly Seven onder leiding
van de heer Mirrer, ge-en.ga.eerd door
Shell Nieuw Guinea NV. te Hollandia.

A.M.C.-puzzlerit die
klopte ais een .bus

De enkelen die de aankondigingsadver
tent-es in de "Nieuw Guinea Koerier"
over de Pinksterrit van de AMC niel ge-
lezen mochten hebben, zullen gisteroch-
tend niet lang in he4 ongewisse hebben
verkeerd oveir wa er gaande was op het
wegennet van Ilolluiiula en omstreken.
Een groot aantal personenwagens en mo
toren en scooters gesierd met opvallende
nummers spoedde zich in een zeer on-
regelmatig tempo van oost naar west en
van noord naar zuid.. Op rechte stukken weg waar men
moeilijk in de maling gencmen kon wor
den, werd de gas-pedaal flink ingedrukt
respectievelijk ële gas-handle flink aan
gedraaid. De gezichten der deelnemers
en deelneemsters stonden dan zelfverze-
kerd en voldaan om bij een kruispunt
of een ander obs/takel plotseling te ver-
vallen in de grootste onzekerheid en
angst de verkeerde route te zullen ne-
men. Dan moesten de remmen en de ver
snell-'-igshandJes het nog al ontgelden.
Dit alles ter wille van de reputatie op
moder-e wijze flink bij de tijd te zijn.

Het flinkst bij de tijd van de automo-
bilisten bleken de heer en mevrouw
Sümon Thomas, die met geen enkele
strafpunt aan de finish verschenen.
Volgens insiders leverden zij daarmee
een ongewone prestatie.
lets minder bij de tijd, maar toch nog
niet te onderschatten, bleken de heer
en mevrouw De Rijke, die zich als/ no 2
plaatsten met 22 strafpunten, op de voet
gevolgd door de heer en mevrouw Ver-
ploeg die met 30 strafpunten volstonden
Deze drie equipes kregen een beker en
een AMC asbak, maar iriiiei r'-in nadat de
deelnemers die gisteravond in de jacht-
club bijeen gekomen waren behoorlijk
in spanning gehouden waren over de uit
slag.
Als vierde der automobilisten kwam bin
nen de equipe Hoornweg-Adriaansens
en als vijfde de heer en mevr. Ham res-
pectievelijk met 34 en 36 strafpunten.
Bij de moor- en scooterenthousiasten

Australië verduidelijkt
standpunt

Volgens een mededeling van de Au-
stralische autoriteiten te Canberra bete-
kent he 4 toekomstige bezoek van het Ne-
derlands eskader aan Fremantle niet,
dal er wijziging zou komen in het be-
sluit van de Australische regering om
mei Nederland geen militaire overeen-
komst aan te gaan ten aanzien van
Nieuw Guinea. Het bozoek heef geen
militair^3 v^_.t*_ir<.— iq y,s\ we?en ov nri dat
ook oorlogsschepen van andere bevrien-
de landen geregeld bezoeken brengen
aam Australische havens en dat men dil
niet aan Nederlandse scheper, zou kun-
nen weigeren zonder +e hunnen aanzien
4.- -i: ;.-.:.. tt.i. . J. "-jr-TÜ--._

Ne Herald" verklaarde een Australische
minister dat __et bezoek van de Neder-
landse oorlogsschepen geen grotere mi-
litaire betekenis heeft dan he1 aanstaan
de bezoek van een Australisch vliegdek-
schip, de "Melboume" aan Djakarta, of
he1 bezoek dat de Indonesische minister
van luchtvaart onlangs oracht aan Au-
stralië en Australisch Nieuw-Guinea.
Deze miiniister wees ook op de opleiding
die 6 Indonesische militairen thans in
Australië volgen.

Nieuw wapen tegen
onderzeeboten

Blijkens een mededeling van de Mari-
ne Voorlichtingsdienst zal binnenkort be
gunnen worden met he 4 beproevingspro-
gramma van een nieuw wapen voor on-
deraeebcotbestrijdü-g. De jagers van de
Marine zullen uitgerust worden met een
lorpedobewapcning. Het gebruik van tor
pedo's tegen duikboten is een nieuwe
toepassing van dit wapen, c;at tot nog
toe slechts gebruikt kon worden tegen-
bovenwaterschepen. De jager "Utrecht"
is de eerste die is uitgerust met deze
voorzieningen» Dé jagers van de
Koninklijke Marine hebben een bewa-
pening van 4 kanons van 12 dm, 6 mi-
trailleurs van 40 cm, een lichtraketwer-
per van 10.3 cm, 2 dieptebommenrekken
en 2 raketdieptebomwerpers [dieptebom
men die zijn voorzien van raketaandrij-
ving en dus tegen een doel dat 0p enige
afsand van de jager ligt, gebruikt kun-
nen worden]..De torpedo lanceerbuizen
voor de nieuwe anti-duikboottorpedo
werden vervaardigd door een marine-
bedrijf. Enige appendages hiervoor wer-
den door die Nederlandse industrie gele-
verd. De bewapening der jagers met tor
p.do's werd reeds in de defensie-nota
aangekondigd-

Nieuw-Zeelandse
oppositie wil NG niet

onafhankelijk
De leider van de oppositie in het par-

lement van Nieuw Zeeland, Keith Holy-
oake, heef1 in een verklaring vrijdag
scherpe kritiek uitgeoefend op de Nieuw
Zeelandse premier Walter Nash wegens
diens suggestie dat Nederlands Nieuw
Guinea en het Australische deel van het
eiland onafhankelijk zullen moeten wor
den. Volgens berichten zou minister
Nash deze suggestie hebben gedaan tij-
densj he4 bezoek, dat hij onlangs aan
Den Haag bracht. Volgens de heer Holy-
oake zal er onherstelbare schade werden
aangericht als aan genoemde gebieden
overhaast zelfbestuur wordt toegekend.
Australië voert in Niauw Guinea een
verlichte politiek en heeft vrijwillig een
ingewikkeld programma aanvaard van
voortgezette uitgaven en verantwoorde-
lijkheid voor het gebied. Waar, aldus
Holyoake, Nieuw Zeeland ten nauwste
is betrokken bij de verdediging van
Australië, kan he- zich niet veroorloven
ajfzijdig te blijven ten aanzien van over-
haaste veranderingen in de status van
Nieuw-Guinea.

Paus Johannes sprak
tot Afrika

In een radiorede tot de Afrikanen
beef! Hans Johjannes * SCTII 7i_n voldoe-
ning uitgesproken over de groeiende on-
alfhankelijkheid. De kerk, aldus de Paus
heeft vertrouwen in de wil van de jon-
ge stat-en de plaats in te nemen die hun
toekomst, Paul Johannes noemde
a -(Vii-" ———> rtio—-oi —x»i— r*->*-icd er* *~ij
wees op de vele bewijzen van genegen-
heid die hij gekregen had bij de jongste
wijding van neger bisschoppen en bij
de verheiffinig van de eerste Afrikaanse
kardinaal. Maar de nieuwe toestand van
de Afrikaanse kerk is slechts een etappe
zei de Palus.
De kerken- zullen lang de hulp van de
oud-christelijke landen nodig hebben en
het is de wens van de Afrikaanse bis-
schoppen zelf, dat de missionarissen nie4

te snel vertrekken.



De onderwijssituatie onder de loupe II.
Toezeggingen Min. Toxopeus stelden

Kamer tevreden
Van een bijzondere medewerker.

Wij hebben er geen behoefte aan par-
tij te kiezen in het conflict, dat zich,
blijkens de Kamer-tukken, tussen Mis-
sie en Zending' op bc' stuk van de on-

ijspolitiek ontwikkeld heeft.
Zonder de objectiviteit uit het O og t 0
verliezen, willen wij echter hier en daar
enige Kamerleden in de loop van ons
betoog aanhalen.
Het eerste wrijfpunt tussen de verschil-
lende partijen, dat wij aan een nadere
beschouwing zoudan onderwerpen, was
de vraag of de subsidie-verlening aan
een Rooms-Ka%o_ieke P.M-S. te Hollan-
di?, in 1958 juist wlas.

De feiten zijn, waarschijnlijk vrij be-
kend: Op de begroting 1958 was een
sulbsidie voor 'n Rooms Katholieke PMS
te Merauke geplaatst.
Bliikrïns het antwoord, dat de Regering
op later terzake gestelde vragen heeft ge
geven, achtte zij stichting van een R.K.
P-M.S. in Merauke volledig verantwoord
De toenmalige Directeur van Culturele
Zaken verleende de bedoelde subsidia
er-hter voor een R.K.P.M.S. ie Hollandia
Of hij hierbij zijn bevoasdhodien over-
schreden heefl ;.; nooit helemaal duide-
lijk geworden; in ieder geval zo-rd Gou-
verneur Platfeel hem wel me* onge-
vraagd verlof en nam hij later, niet ge-
heel vrijwillig, zijn ontslag- De P.M.S.
bleef te Hollandia staan, ook nadat de
minister op vragen van het Kamerlid
Stufkens [P.v.d.A.] geaintwoord had dat
de Regering he1 "op prijs zou stellen, fin.
dien dte Missie zich op basis van vrij-
willigheid alsnog zou kunnen aansluiten
bij deze cnvatfiangen" [nl. dat deze P.
MS. in Merauke behoorde te staan]. He1
Gouvernement beeft echter nooit, for-
meel, een direct verzoek aan de Missie
geridht, zodat deze bleef zitten waar zij
zat.

ezïen de Missie al haar leerlingen
voor deze P.M.S. van buiten Hollandia
moet aantrekken en de dichtsbijzijnde
voedingsscholen te Sorong of Fak-Fak
staan, is Hollandia als plaats van vesti-
ging van de eerste Missie-P.M.S- steeds
zeer omstreden.
CITATEN

Vele Tweede Kamer-leden hadden
hier dan ook iets over te zeggen.
"Onze fractie acht het gevoerde beleid
ten aanzien van de R.K.PM.S. te Hol-
landia niet gelukkig gevoerd" zei de
heer van de Wetering.
"Er is onzekerheid ontstaan over de wij-
ze waarop de Regering subsidies ver-
leent- on-.ekert.eid door de VTe_n.de :_._
niipulatie met het subsidie van de R.K.
P.M-S." zei de heer Patijn namens de
grote fractie van de Partij van de Ar-
beid. Van de heer van Dte van de Staat-
kiindig-o«irofor!m?Q-den ken men niets
anders verwachten _.„-. «_.* hij /i.l. u.os
maakt over elke Rooms-Ka*holieke in-
vloed in de maatsdhappij, maar de be-
zadigde A.R. fractieleider, dr. Bruins
Slot kwam toch ook verklaren dat de
Regering er goed aan zou doen eens een
verklaring te geven, "waarom mei van
gouvernementswege indertijd heeft be-
slist ten gunste van Hollandia en ten na
dele van Merauke.
Zij zou er ook goed aan doen door te
verklaren, dat jets dergelijks zich niet
mag herhalen"- De heer Diepenhorst van

de C.H.U. maakte zich klaarblijkelijk
ook erg boos, want hij zei o.a. "de cen-
suurkwestie, waarin hoofdambtenaren,
de Regering tegenwerkten, is tot een
einde gebracht, maar de tweede daar-
mee te vergelijken nare zaak in Nieuw-
Guinea, de R.K-P.M.S. in Hollandia, is
nog steeds onopgelost" en ook nog "het
onderontwikkeld zijn van Nieuw Guinea
blijkt zich ook uit te strekken tot be-
paalde geestelijke Nederlandse kringen
aldaar. In ieder geval kunnen alle le-
vensbeschouwingen hier te lande zich ge
rust en me1 ere van dit bedrijf distan-
tiëren."
Als laatste niet katholieke spreker, die
dit onderwerp aanroerde, kwam Ds.
van der Veen van de kleine fractie van
de paciftó'isch-socialisten nog zijn duit
:in hel zakje doen "stell Unu eens voor
dat er in Nederland een school, laten
wij zeggen in Barneveld, is, waarop 22
leeringen uit Lunteren, 12 ui Scherpen-
zoel en 6 uit Ede zouden gaan en slechts
1 uit Barneveld; wie zou er dan in Ne-
derland concluderen, dat die school in
Barneveld zou moeten staan?"
Hoewel alle aangehaalde sprekers het
eens waren in hun afkeuring van Hol-
landia als vestigingsplaats voor de eer-
ste R.K-P.M.S. bleken de meningen over
wat er nu diende te gebeuren, nogal uit-
een te lopen. De heren PaMjn en Diepen
horst zagen er geen bezwaar in met de
sübsidie-verlening eenvoudig op te hou-
den. De heren Bruins Slot en van de
Wetering 'endeerden meer in de rich-
ting van een constructiever oplossing.
'.' i zou dius van het antwoord van mi-
nister en staatssecretaris af komen te
hangen.
PATER STOKMAN.

Maar eerst kwam Pater Stokman nog
aan het woord- Hij, de enige K.V.P.
spreker in deze kwestie, weerde zich
krachtig, maar had een moeilijke posi-
tie. Hij stelde o.a. nog eens uitdrukke-
lijk vast dat het Gouvernement nooit
een verzoek tot vrijwillige overplaatsing
van de school naar Merauke aan de Mis
sic gericht heeft. ["Ja" had de heer Pa-
tijn al eerder gezegd, "dat is maar goed
ook, want de medewerking daartoe zou
toch niet zijn gegeven"]. Hij kon zich
verder de verontrusting in bepaalde pro
testantse kringen over een tweede katho
lieke P.M-S. in Merauke best indenken.
"Maar weldra zal een katholieke P.M.S
in Merauke even nodig zijn als een der-
de zendings-P.M.S. in Biak en wellicht
ook nog de omzetting van de nauwelijks
verantwoorde openbare P-M S. te So-
rong en een P.M.S. van de zending".
Hier kwam de kiem van een eventuele
oplossing naar boven,: tegelijk of naast
de R.XP.M.S. te Merauke een zendings
P.M.S. te biak en te Sorong.
MINISTER

Minister Toxopeus beantwoordde de
sprekers knap en vlot, zoals de subsidie-
verlening aan een R-K.P.M.S. te Hollan-
dia, volkomen gescheiden te houden van
de vraag, of Missie en Zending wel in
evenredigheid voortgezet onderwijs kun-
nen verschaffen. Op de subidie-verle-
ning zelf, die, naar hij aannam, op ver-
zoek van de Missie in Hollandia ge-
schied was, meende hij niet meer terug
le kunnen komen.
Dat aou betekenen het aantasten van de

rechtszekerheid. "Daarbij ben ik dan
nog niet gekomen tot een beoordeling
van de vraag of die school in Hollandia
wel of niet verantwoord zou zijn. Dat j s
een geheel andere vraag . " . "

Bevredigde dit antwoord alle bezwaar
den? Als men de betogen van de Kamer
leden in tweede instantie leest, dan js er
eigenlijk niemand meer die nog fel te-
gen de R.K.P.M.S. te Hollandia oppo-
neert, de Staatkundig-Gereformeerde
heer van Dis misschien uitgezonderd-
Was alle ontstemming dan eensklaps ver
dwenen? Dat wellicht niet geheel, maar
w,el grotendeels. De oorzaak lag in he4
vervolg van het ministeriële antwoord-
Hoewel hij de verleende subsidie als een
afgedane zaak beschouwde, begreep hij
heel goed da1 deze stelling door meer-
derheid in deKamer alleen dan geaccep
teerd zou worden, indien hij waarborgen
voor de toekomst gaf. Deze waarborgen
nu kwamen de Protestantse wensen zo-
danig tegemoet dat hij zijn ministeriële
bestaan niet verder bedreigd behoefde
tezien. Waaruit deze waarborgen beston
den zullen wij in ons derde, en laatste,
artikel nader onder ogen zien.

Vee vanmissie naar Missie
Zaterdag arriveerde in Hollandia een

zending rundvee beslaande u.t vijf
vaarzen en een stier, die bestemd waren
voor de RK Missie te Hollandia. Ze wa-
ren afkomstig van de Missie in Aitape
in Australisch Nieuw Guinea een plaats-
je gelegen tussen Hollandia en Wewak-
Het transport Van de Haven naar de
plaats van: bestemming geschiedde per
Kombi, hetgeen voor een der vaarzen
minder prettige gevolgen had. Het dier
ging onderweg staan en viel uil de auto
voor het politiebureau op straat.
Nadelige gevolgen scheen het er echter
niet van te ondervinden. Liggend en met
de vier poten aan elkaar gebonden zette
het de reis voort.

Grote belangstelling
voor Zendingsfeest

Het Zendingsfeest in Joka op tweede
pinksterdag heeft weer niet over gebrek
aan belangstelling te klagen gehad. Een
grote menigte verdrong zich om de on-
geveer twintig afslagers [of beter opsla-
gers, wanl er werd bij opbod verkocht],
wier stemmen alle andere geluiden in
wijde omstrek overheersten.
Verwacht wordt dat z ij nog een week
hees zljllen zijn- Behalve de ethnografi-
ca werden er ook textiel en vruchten en
sagotoemangs verkocht. De belangstel-
Ing van de Europese groepering scheen
iets minder te zijn dan gebruikelijk door
dat tegelijkertijd de AMC pinksterrit
werd verreden. Het aantal geparkeerde
auto's was niettemin aanzienlijk.

Maximam-beurag voor postwissels verhoogd
Met ingang van l.juli a.s. word 4 het

maximumbedrag voor gewone postwis-
sels, welke uit Nederlands Nieuw-Gui-
nea naar Nederland worden gezond_n,
verhoogd van f 200,— Ned. crt- tGt
f 1.250,— Ned. crt.

Tot voorzitter van de Chr. militaire
Bond voor Oost en West Indië, die de
prot.chr.militaire tehuizen op Nederlands
Nieuw Guinea financiert, is benoemd
M. Ruppert, lid van de Raad van State-
De heer Ruppert volgt als zodanig dr.
A.l_.Rutgers, oud-vice president van de
Raad van Sa.te, op.



VOLLEYBAD DAMES S-V.BH.
Na de laatste wedstrijden van de

DAMES-volleybalcompetitie 1960 op vo-
rige week zaterdag is nog niet bekend
welke ploegen als! no's 1, 2 en 3 uit de
bus komen. Daarom zullen op -woensdag
8 juni a.s. om 16,?0 uur op he* HBS-ter-
rein in de Haven twee beslissingswed-
strijden wordlan gespeeld.
De eerste wedstrijd is tussen POMS en
NIGI-&IRLS, die zSullen kampen om
de derde en vierde plaats. Daarna vindt
de wedstrijd SOS I — PMS plaats, waar
b'j deze meisjes' om de eerste en twee-
de plaats ziallen strijden. Na afloop zul-
len de prijzen, die vorige week onge-
bruikt mee terug genomen moesten wor-
den, worden uitgereikt aan de kampioen
en de no's 2 en 3.

S.V.B.H.
Competitie 3e klasste A wordl eerst \\
juni hervat, deelnemers ontvangen tijdig
programma's.

HOLLANDIA’SE SOFT-en VOLLEYBAL
BOND

Afd: Hollandia Binnen
De stand tot en met 31 me_ 1960-

Ie KLASSE
1 K.O.C. 13 12 24
2 Osiba 1 13 11 22
3. K.V.C. 14 10 20
4 Pandara 1 11 6 12
5 D-O.S. 1 8 4 8
6 Rapido 1 11 4 3
7 M.V.V. 1 10 2 4
8: L-.T.S. 1 10 1 2
9 K.SM. 12 1 2

2e KLASSE
1 Osiba 2 7 7 14
2 M.V.V. 2 5 4 8
3 Osiba 3 5 4 8
4 D.O.S. 3 5 4 8
5 D-Ö.S. 2 7 4 8
6 Rapido 2 8 3 6
7 Pandora 3 5 2 4
8 L.T.S. 3 6 2 4
9 Rapido 3 8 2 4

10 L.T.S. 2 5 12
11 Pandora 2 8 12

Jaarverslag Geveks
In het verslag van Geveke en Co's

techhisch bureau NV. in Amsterdam
over '59 komt de volgende voor: de gang
van zaken in Nieuw Guinea was gedu-
rende '59- aanmerkelijk gunstiger dan in
die tWee vorige jaren, waartoe de nieuw
verkregen vertegenwoordiging van de
DAF heeft bijgedragen.
In februari '60 werd te Hollandia een
eigen pand. officieel geopend, van wel-
ke gelegenheid een directie-lid gebruik
maakte zich persoonlij--. ter plaatse te
oriënteren. Hierbij kreeg hij de indruk
dat aldaar thans verscheidene op econo-

mische exploitatie gerichte plannen be-
slaan, welke wellicht op betrekkelijk
korle termijn gerealiseerd zullen wor-
den.

Eerst onafhankelijk

Vier Franse gebieden in Afrika, dat
zijn de Ivoorkust, Opper Volta, Niger
en Dahomey weigeren enig aceoord met
Frankrijk aan te gaan, zo lang ze hun
onafhankelijkheid nog niet hebben ver-
kregen. De premier van de Ivoorkust
heeft dat meegedeeld in bijzijn van de
drie andere premiers op een persconfe-
rentie in Parijs. Het is niet hun bedoe-
ling om de Franse gemeenschap te ver-
laten, maar ze willen volkomen vrijheid
van handelen hebben en ook als lid van
de Verenigde Naties zijn aanvaard, voor
dat ze met Frankrijk aan de onderhan-
delingstafel gaan zitten,

De jongste grondwetwijziging van de
Franse.gemeenschap waardoor onafhan-
kelijke staten toch lid kunnen blijven
gaat de vi_- premiers; nog-niet ver ge-
noeg.

RECTIFICATIE
De PTT deelt mede dat m.i.v. 7 juni

a.s- de radiotelefonie-verbindingei. zul-
len,worden verzorgd vanuit bet nieuwe
PTT-gebt»uw te Hollanidia, waar ook
gelegenheid zal bes .aan tot het voeren
van gesprekken.
Gesprekpsaanyragen:

Hla.- 290
Dok II 349

Langs deze weg betuigen wij superieu-
ren, familieleden, vrienden en kennis-
sen onze oprechte dank voor de betoon-
de hulp en belangstelling ondervonden
bij ons huwelijk.
H.F.D. Noending-Crompvoets.

1631

Aan alle vrienden en kennissen een
goede jacht, zonnig spoor and tjll we
meet again.
J. Bennewitz en Art _j/0. Karossa.

1630

Hierbij wens ik nadrukkelijk, mijn
overgrote dank, langs deze weg te be-
tuigen aan de H.H. dok'oren, in het bij-
zonder aan onze onvolprezen Dr. Wes-
ters en zijn kundige assistenten, voor de
mij ondergane Operatie en tevens ooi-
voor de door mij ondervonden liefde-
rijke verzorging van zuster Aalders
en al het andere verplegend personeel.

Mevr. B. Palm
Hollandia, juni 1960

1641

Te koop bandrecorder Philips.
Doelitzsch, Polimac I. prijs nio.t.k.

1630

Te koop aangeboden: International Har-
vester Ijskast 210 liter, zeer goede con-
ditie f 800 —
Loosjes, Tasmanstr. 903, Noordwijk
Za. 12.30 — 13.30 uur of na *eU. af-
spraak.

1615

Zeepaardje, Hedenavond Roulette 21.00
uur aanvang.

1643

filmprogramma
REK THEATER

ve_»öor»t heden 7/6 en woenedlag 8/6
de pittige SHOW-film

"THE GIRL CAN'T HELP IT"
met de sex-bom JAYNE MANSFIELD
TOM EWEL.
SHOW, ROCK and ROLL met sterren
als Little Richard, Gene Vincen!l en nog
vele anderen.
Spoedig in REK de zeer goede Western
film:

"DE HEL VAN SILVERROCK"
REK HQLL.-BINNEN vertoont op
dinsdag 7/6

"JOAN OF ARC"
Woensdag 8/6: MISDAAD SYNDICAAT

ORIËNT THEATER

vertoont heden 7/6 wederom op veler
verzoek

"NOT AS A STRANGER"
met Robert R^tci^n, Gloria de, Havi-
land, Brpderi-k Craw.ford én Gloria. Gra
ham.
SENTANI heden 7/6:

"BILLY THE KIDD"
met,. Payl K&yrmm en Rita. Mjlan

„lIITERTOER"

I agen. „NAVCOT" _t_.stra._a Pty. !_TD
Belast zich met passage-boeking«n van Nederlands Nieuw-Guinea naar

Nederland via Sydney, Panama o. Suez. j
Alle gewenste inlichtingen zullen U, geheel vrijblijvend en, indien gewenst
bij U thuis, worden verstrekt.

Belt U hiervoor Hla. 93.
Tijde.ijk adres : BOEKHANDEL

Qebr. TERLAAK

BURGERLIJKE STAND HOLLANDIA
GEBOREN:
Johan. ,a Antonelta Mar'ha, dochter van
P. de Pagter en M.C.R. du Pont. Rebec-
oa Thryfans). dochter van F-L. Dado en
R.E. Wolff. Rober* Walker Johan, zoon
van W.O.-Dekker en J.G. Uppelschoten
Herbert Dave, zoon van H.W.J.A. Bisch
en H.L. Wolff.
Rober* Coroelis, zoon van A- Rijkse en
N. Bean, Ingrid Joan, dochter van-. Ch.
Mahler en L.L. Sriu.%. Rosalie Anna,
docb*er v?n A.M- Neyndorff en K. van
der Voort. Laurensina Ruth, dochter van
L. Olikasa en L. Mano. Malania Justina,
dochter van Dj. Darean en M. Tangkera-
Marolia Bensalina, dochter van S. Mar-
saimel n A. Jouwe. Djem, zoon van J.
Rumbewas en J. Msen-
Melain Hubert Eddie, zoon van U. Wa-
.ioi en O. Bonai. Mina, dochter van M.
P/ulalu en A. Au. Ida Jacoba, dochter
van H Wanba en ImIMri Jan Gerrit,
zonn van N. Ronsumbre en C. Rumbiak.
Mirjam Indoman, dochter van R. Korwa
en M. Msen.
GEHUWD:
L. van Vreden en JM.Th. SW/lder.
H.F.D. Noendeng en Y.A. CrompvoetS'.
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